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Overgangsnormen havo/vwo bovenbouw 2020-2021
Manco’s Onvoldoenden vijfde rapport
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In alle overige gevallen: Afwijzen
Manco’s
Onvoldoenden op het vijfde rapport worden geteld als manco’s:
Een 5 geeft 1 manco
Een 4 geeft 2 manco’s
Een 3 geeft 3 manco’s
Een 2 geeft 4 manco’s
Een 1 geeft 5 manco’s
In zeer bijzondere gevallen kan de docentenvergadering besluiten van de overgangsnormen
af te wijken. Ouders kunnen bezwaar maken tegen een beslissing van de
overgangsvergadering klas 4 of 5V. De beroepsprocedure staat op onze website:
https://www.dockinga.nl/overgangsnormen-en-examens/
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Overgangsnormen havo/vwo onderbouw 2020-2021
Overgangsnormen (vijfde rapport)
Een leerling wordt bevorderd:
1. Bij 0 onvoldoenden
2. Bij 1 onvoldoende en 1 of 2 manco’s (een 5 of een 4)
3. Bij 2 onvoldoenden en 2 of 3 manco's (twee keer een 5; een 5 en een 4)
4. Bij 3 onvoldoenden en 3 manco’s (drie keer een 5).
Bij punt 4 geldt één uitzondering. Zie hiervoor de paragraaf “Speciale
overgangsregels” voor de locatie havo/vwo-onderbouw.
Een leerling valt in de categorie bespreken:
1. Bij 1 onvoldoende en 3 manco’s (een 3 of lager)
2. Bij 2 onvoldoenden en 4 of 5 manco’s (bv. Twee keer een 4, een 4 en een 3)
3. Bij 3 onvoldoenden en 4 of 5 manco’s ( bv. Twee keer en 5 en een 4, twee keer
een 4 en een 5)
4. Bij 3 of meer manco’s op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde in klas 1
en 2.
5. Bij 2 of meer manco’s op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde in klas 3.
6. Bij een onvolledig rapport.
Een leerling wordt niet bevorderd:
1. Bij 2 onvoldoenden en 6 manco’s (twee keer een 3 of lager )
2. Bij 3 onvoldoenden en 6 of meer manco’s (bv. drie keer een vier )
3. Bij 4 of meer onvoldoenden
Speciale overgangsregels voor de locatie havo/vwo-onderbouw
Een leerling met twee of meer manco’s bij het vijfde rapport op de vakken
Nederlands, Engels en/ of wiskunde valt in klas 3 automatisch in de
bespreekmarge.
Een leerling met 3 of meer manco’s bij het vijfde rapport op de vakken Nederlands,
Engels en/ of wiskunde valt in klas 1 en klas 2 automatisch in de bespreekmarge.
Een leerling is alleen toelaatbaar vanuit klas 1 havo/vwo tot klas 2 vwo als hij
gemiddeld, over alle vakken op het vijfde rapport, een 7,5 of meer heeft en
maximaal één 5 heeft.
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