
 
Bevorderingsnormen van klas 3HT naar leerjaar 4 2020-2021 

 

De gegevens van het overgangsrapport zijn bepalend voor de bevordering. Het besluit tot bevordering 
wordt door de docentenvergadering genomen volgens de voor de leerling geldende tabel. Voor 
heroverweging (revisie) van het genomen besluit geldt het gestelde onder punt 6 van de Algemene 
Bevorderingsregels 2020-2021 van Christelijk Lyceum Zeist.  
 

- Aantal vakken groep I: 10 vakken - ne, fa, du, eng, his, geo, mat, phytec, sk, ec 
- Aantal vakken groep II: 2 vakken - phe, acd 
- Compensatie door vakken uit groep II:  

- bij gemiddelde van 7.5 of meer: één pluspunt 
- bij gemiddelde van minder dan 6.0: één minpunt 

- Elk cijfer uit groep I lager dan 4,5 telt voor twee onvoldoendes. 
- Een leerling met vier of meer onvoldoendes kan alleen nog gericht bevorderd worden of 

doubleren. 
- Een leerling met drie onvoldoendes en minstens 59 punten komt altijd in bespreking. 
- Een leerling die het leerjaar heeft gedoubleerd komt altijd in bespreking; de docentenvergadering 

kan gelet op het puntentotaal de leerling gericht  bevorderen of een keuzebeperking in zijn profiel 
of vakkenpakket opleggen. 

- Praktische opdrachten moeten met een voldoende of goed resultaat zijn afgesloten om te kunnen 
worden bevorderd.  

  

Bevorderingstabellen 3 havo 

  

H  = bevorderd naar klas 4 havo 

H* = bevordering naar klas 4 havo bespreekbaar 

-   = niet bevorderd naar leerjaar 4 havo, mogelijkheid nagaan voor gerichte bevordering 

naar leerjaar 4 vmbo-T (zie onder) 

  

3HT → 4 

havo 

Puntentotaal (van 10 vakken uit groep I, incl. eventuele compensatie) 

Aantal 

onvold in 

groep I 

57 

of minder 

58 59 60 61 62 63 

of meer 

                

0-1 H* H* H* H H H H 

2 - H* H* H* H H H 

3 - - H* H* H* H* H* 

≥ 4 - - - - - - - 



 

  

 

  

T  = gerichte bevordering naar leerjaar 4 vmbo-T mogelijk 

T* =   gerichte bevordering naar leerjaar 4 vmbo-T bespreekbaar 

d  = niet (gericht) bevorderd naar leerjaar 4 vmbo-T, doubleren in leerjaar 3 havo 

of leerjaar 3 vmbo-T 

  

De docentenvergadering beslist of doubleren in 3 havo is toegestaan. 

Leerlingen uit de TTO-onderbouw mogen na bevordering 4e klas het tweetalige programma 

in de bovenbouw alleen volgen als het cijfer voor english minimaal 6,0 is. 

 

 

3HT → 4vmbo Puntentotaal voor gerichte bevordering naar 

 4 vmbo-T  (van 10 vakken uit groep I, incl. eventuele 

compensatie) 

Aantal 

onvold 

in groep I 

52 

of 

minder 

53 54 55 56 57 58 

of 

meer 

                

0-1 T* T* T* T T T T 

2 d T* T* T* T T T 

3 d d T* T* T* T T 

≥ 4 d d d T* T* T* T* 

         


