Overgangsnormen klas 1 en 2
Leerjaar 1: Bevorderen
Geen onvoldoendes; één onvoldoende niet lager dan 4; twee onvoldoendes waarvan de som groter
dan 8 is.
Doubleren: meer dan vier onvoldoendes; vier onvoldoendes als het gemiddelde van alle cijfers
kleiner dan 6 is.
Bespreken
Eén onvoldoende lager dan 4.
Overige gevallen.
Opmerking: De vergadering kan bij doubleren besluiten tot een gerichte bevordering. In verband
met de verblijfsduur zal, indien enigszins mogelijk, hier gebruik van worden gemaakt.
Leerjaar 2 (algemeen):
In geval van doublure wordt een leerling in principe gericht bevorderd naar het naastliggende
niveau. In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering adviseren een
leerjaar over te doen.
Vastleggen gewenste route na rapport 3:
Leerlingen en hun ouders komen op grond van rapport 3, (bij het Twickelcollege op grond van
rapport 2) de uitgebrachte adviezen en de mentorgesprekken tot de conclusie dat de
beste weg is:
- vanuit HA2 naar vwo-3
- vanuit HA2 naar havo-3
- vanuit HA2 naar vmbo-3 TGL
Overgang van HA2 naar havo3 of atheneum3
Bevorderen naar havo3
- Maximaal twee onvoldoendes op de totale lijst, samen niet minder dan 9, en het
gemiddelde van alle cijfers is 6 of hoger
- Geen onvoldoende lager dan 4
Bespreken
- 4 onvoldoendes op de totale lijst (en niet binnen de vakken ne,fa,du,en,gs,ak,wi en nv)
en het gemiddelde van alle cijfers is 6 of hoger
- 3 onvoldoendes op totale lijst
- 2 onvoldoendes samen minder dan 9
- 2 onvoldoendes en het gemiddelde van alle vakken is lager dan 6.
- 1 onvoldoende lager dan 4
Doubleren/gericht bevorderen TGL3
- 4 onvoldoendes in de groep van vakken ne,fa,du,en,gs,ak,wi en nv.
- 4onvoldoendes en het gemiddelde van alle cijfers samen is minder dan 6.
- Meer dan vier onvoldoendes op totale lijst
Bevorderen naar atheneum3
Leerlingen die bevorderd zijn naar havo 3 mogen naar atheneum 3 als het teamadvies het toelaat.
De volgende teamadviezen zijn mogelijk:
- Gericht havo-advies (zes keer een havo-advies voor de vakken ne, fa, du, en, ak, gs, wi nv).
De leerling mag niet naar atheneum3
- Havo-advies. Met dit advies mag de leerling alleen naar atheneum 3 als de ouders een verklaring
ondertekenen dat de leerling tegen het advies naar het atheneum gaat)
- Havo/atheneum-advies. De leerling mag kiezen

- Atheneum-advies. De leerling mag kiezen
Overgangsnorm voor Atheneum Plus klas 2
Voor de overgang van A2 naar A3 geldt eveneens dezelfde overgangsnorm. Voor klas A2 geldt de
onderstaande toevoeging.
Leerjaar 2:
Een leerling mag door naar 3A+ bij tenminste de helft plus één A+ adviezen. Voldoet de leerling hier
niet aan, dan vindt er een gerichte bevordering plaats naar 3A.
(alle docenten vullen voor hun vak per leerling een A of A+ advies in.)

