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Overgangsnormen klas 1 en 2 in Grijpskerk schooljaar 2019-2020 

De locatie Grijpskerk bevindt zich in een overgangsfase naar een nieuw onderwijsconcept van GO, 

waarbij de locatie afwijkt van Kollum en Buitenpost t.a.v. de beoordeling en de normering in het eerste 

en tweede leerjaar. 

Het GO-concept in Grijpskerk is gebaseerd op leerdoelen voor alle vakken. De leerlingen moeten de 

leerdoelen van de verschillende vakken behalen. De leerdoelen komen overeen met de kerndoelen zoals 

omschreven door het SLO. De leerdoelen worden aangeboden in de vorm van tredes of modules.  Per 

leerjaar moeten er per vak een minimum aantal tredes of modules met een voldoende te worden 

afgerond om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar. We werken met een tweejarige GO-

onderbouwperiode.  

 

De nieuw vastgestelde normen zijn niet voor alle leerlingen uit klas 2 in z’n geheel van toepassing. Wij 

hanteren voor de overgang naar klas 3 de nieuw vastgestelde overgangsnormen als uitgangspunt. Echter 

kan er voor uw zoon/dochter sprake zijn van maatwerk in voorkomende gevallen. Wanneer er sprake is 

van maatwerk dan wordt dit bepaald door de docentenvergadering en besproken met zowel leerling als 

ouders. 

 

Bevorderingscriteria eind leerjaar 2  

 

Algemeen:  

 Iedere uitspraak van de docentenvergadering wordt gevormd op basis van de 

vorderingen/resultaten van de leerling.  

 De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.  

 Een leerling die niet voldoet aan de bevorderingscriteria stroomt door naar het naastgelegen, lagere 

niveau in het volgende leerjaar.  

 In uitzonderingsgevallen kan de docentenvergadering afwijken van de onderstaande 

bevorderingscriteria. Daarbij kan er gekeken worden naar inzet/werkhouding, 

capaciteiten/niveau/tempo, studievaardigheden en werkverzorging. 

 

Per niveau en vak wordt hieronder aangegeven hoeveel tredes /modules voldoende afgerond dienen te 

zijn voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2).  
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Oranje leerjaar 2 naar leerjaar 3 Vmbo-B  

 

De leerling stroomt door naar leerjaar 3 Vmbo-B als 4 van de 6 onderstaande vakken voldoende zijn 

afgerond. 

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond:  

Nederlands 15 13 

Engels 16 14 

Wiskunde 10 8 

Mens en maatschappij 8 6 

Biologie 12 10 

Nask 7 5 

Voor de onderstaande vakken geldt 4 van de 5 vakken zijn voldoende afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond: 

Skills 6 4 

Muziek 6 4 

Lichamelijke opvoeding 12 12 

Godsdienst  alles voldoende afgerond 

Beeldende vorming  6 5 

  

Vak:  

Praktisch profiel oriëntatie Het vak dient voldoende te worden afgesloten voor de overgang.  
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Rood leerjaar 2 naar leerjaar 3 Vmbo-K  

 

De leerling stroomt door naar leerjaar 3 Vmbo-K als 4 van de 6 onderstaande vakken voldoende zijn 

afgerond.   

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond:  

Nederlands 15 13 

Engels 16 14 

Wiskunde 10  8  

Mens en maatschappij 8 6 

Biologie 12 10 

Nask 7 5 

Voor de onderstaande vakken geldt 4 van de 5 vakken zijn voldoende afgerond.   

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond: 

Skills 6 4 

Muziek 6 4 

Lichamelijke opvoeding 12 12 

Godsdienst  alles voldoende afgerond 

Beeldende vorming  6 5 

 

Vak:  

Praktisch profiel oriëntatie Het vak dient voldoende te worden afgesloten voor de overgang.  
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Rood leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo (Vmbo-T)  

 

De leerling stroomt door naar leerjaar 3 Mavo (Vmbo-T) als minimaal 6 van de onderstaande 9 vakken 

voldoende zijn afgerond. Voor de (kern)vakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de leerling 

voor 2 van de 3 kernvakken voldoende moet hebben afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond:  

Nederlands 15 13 

Engels 16 14 

Wiskunde 12 10 

Duits 10 8 

Biologie 12 10 

Nask 7 5 

Economie 6 5 

Geschiedenis 8 6 

Aardrijkskunde 6 5 

Frans* - - 

 

Daarnaast moeten 3 van de 4 onderstaande vakken voldoende zijn afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond: 

Muziek 6 4 

Lichamelijke opvoeding 12 12 

Godsdienst  alles voldoende afgerond 

Beeldende vorming  6 5 

Science ** - - 

* Frans wordt afgerond in leerjaar 1 en wordt niet meegenomen in de beoordeling bij de overgang naar leerjaar 3.  

** De leerlingen volgen tevens twee jaar Science. Dit is gericht op onderzoek en ontwikkeling en wordt ook niet 

meegenomen in de beoordeling bij de overgang naar leerjaar 3.  
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Wit leerjaar 2 naar leerjaar 3 Havo  

 

De leerling heeft minimaal 7 van de 9 onderstaande vakken voldoende afgerond. Voor de kernvakken 

(Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de leerling voor 2 van de 3 kernvakken voldoende moet 

hebben afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond:  

Nederlands 15 13 

Engels 16 14 

Wiskunde 14 12 

Duits 10 8 

Biologie 12 10 

Nask 7 5 

Frans 10 8 

Geschiedenis 8 6 

Aardrijkskunde 6 5 

 

Daarnaast moeten 3 van de 4 onderstaande vakken voldoende zijn afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond: 

Muziek 6 4 

Lichamelijke opvoeding 12 12 

Godsdienst  alles voldoende afgerond 

Beeldende vorming  6 5 

Science* - - 

*De leerlingen volgen tevens twee jaar Science. Dit is gericht op onderzoek en ontwikkeling en wordt ook niet 

meegenomen in de beoordeling bij de overgang naar leerjaar 3.  
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Blauw leerjaar 2 naar leerjaar 3 Vwo  

 

De leerling heeft minimaal 7 van de 9 onderstaande vakken voldoende afgerond. Voor de kernvakken 

(Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de leerling deze voldoende moet hebben afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond:  

Nederlands 15 13 

Engels 16 14 

Wiskunde 14 12 

Duits 10 8 

Biologie 12 10 

Nask 7 5 

Frans 10 8 

Geschiedenis 8 6 

Aardrijkskunde 6 5 

Daarnaast moeten 3 van de 4 onderstaande vakken voldoende zijn afgerond.  

 

Vak: Totaal aantal tredes/modules: Minimaal voldoende afgerond: 

Muziek 6 4 

Lichamelijke opvoeding 12 12 

Godsdienst  alles voldoende afgerond  

Beeldende vorming  6 5 

Science* - - 

*De leerlingen volgen tevens twee jaar Science. Dit is gericht op onderzoek en ontwikkeling en wordt 

ook niet meegenomen in de beoordeling bij de overgang naar leerjaar 3.  

**Voor leerlingen die nog niet aan de bovengenoemde doorstroomeisen voldoen en wel de ambitie 

hebben om een Vwo-diploma te halen geldt: Bij 5 of 6 positieve adviezen waaronder minimaal voor 2 

van de 3 kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) biedt onze nieuwe werkwijze de leerling tot de 

kerstvakantie de kans om alsnog aan de reguliere bevorderingscriteria van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Vwo 

te voldoen.  


