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BEVORDERINGSREGELING PAX CHRISTI COLLEGE VMBO klas 3
OVERGANG KLAS 3 NAAR KLAS 4
Van 3 vmbo Basis naar 4 vmbo Basis
Bevorderd:
Indien de leerling
a. op het totaal van alle examenvakken niet meer dan 2 maal het cijfer 5 heeft of ten hoogste 1 maal
het cijfer 4 en geen cijfer lager dan 4 mits de leerling geslaagd zou zijn op grond van de
examennormen binnen het gekozen vakkenpakket en
b. de programma’s kunst 1 en lo voldoende heeft afgesloten en
c. het vak maatschappijleer 1 met een 6 of hoger heeft afgesloten en
d. minimaal een 6 voor het beroepsgerichte programma heeft.
Bespreekgeval:
Indien een leerling niet voldoet aan de norm dan wordt deze leerling automatisch een
bespreekgeval. De leerlingen in VMBO-basis gaan over als de docentenvergadering vindt, dat zij
binnen hun mogelijkheden voldoende hebben gepresteerd. Bij bespreking wordt gekeken:
e. of het zinvol is de leerling te laten doubleren.
f. of de leerling verwezen moet worden naar een andere vorm van onderwijs.
Van 3 vmbo Kader naar 4 vmbo Kader
Bevorderd:
Indien de leerling
a. op het totaal van alle examenvakken niet meer dan 2 maal het cijfer 5 heeft of ten hoogste 1 maal
het cijfer 4 en geen cijfer lager dan 4 mits
de leerling geslaagd zou zijn op grond van de examennormen binnen het gekozen vakkenpakket en
b. de jaarprogramma’s kunst 1 en lo voldoende heeft afgesloten en
c. het vak maatschappijleer 1 met een 6 of hoger heeft afgesloten en
d. minimaal een 6 voor het beroepsgerichte programma heeft.
Bespreekgeval:
Indien een leerling niet voldoet aan de norm dan wordt deze leerling automatisch een
bespreekgeval. Bij bespreking wordt gekeken:
e. of het zinvol is de leerling te laten doubleren.
f. of de leerling verwezen moet worden naar een andere vorm van onderwijs.
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Van 3 vmbo Theorie naar 4 vmbo Theorie
Bevorderd:
a. het gemiddelde van alle vakken (minus rekenen en handelingsdelen) = 6 en
b. niet meer dan 4 tekortpunten en
c. geslaagd volgens examennormen voor het gekozen vakkenpakket leerjaar 4 en
d. Alle handelingsdelen (Kunst 1, LO, ICT-skills, Burgerschap/MAS en LOB) zijn met een voldoende
afgesloten.
Niet bevorderd:
Gemiddelde alle vakken lager dan 5.5 of meer dan 4 tekorten.
Bespreken:
De leerling komt in aanmerking om besproken te worden als:
a.
hij/zij gemiddeld 5.5. of hoger heeft en niet meer dan 4 tekortpunten.
b.
als de leerling bevorderd kan worden op A, B, en D, maar niet op C.
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