
 

Bevorderingsnormen CSG Liudger locatie Burgum 
 

klas 1 en 2 TL, klas 1, 2 en 3 havo/vwo 
 

Vak cijfers blok cijfers leergebied 
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Afronding: Binnen de vakken op 1 decimaal. Per blok op helen. (De eindcijfers van de vakken binnen het 
blok optellen, dan delen en het gemiddelde afronden op helen). 
 
Bevordering: 
Vakken: 
- Op de vakken mag een leerling niet meer dan 4 minpunten hebben. 
- Een cijfer onder de 5,5 telt als een minpunt. Een cijfer onder de 4,5 telt als 2 minpunten.  
- Op de vakken Nederlands, wiskunde en Engels moet een leerling minimaal 17,0 punten hebben. Er 

mag bij deze vakken maximaal 1 minpunt zitten. 
- Voor TTO 1 resp. TTO 2 geldt een extra voorwaarde: op het vak Engels moet minimaal een 6,0 

worden gehaald. Als een leerling niet aan deze voorwaarde voldoet, maar wel aan alle andere, dan 
wordt deze leerling bevorderd naar klas 2 resp. 3 vwo zonder TTO. 

Blokken: 
- Een leerling moet gemiddeld een 6 halen op alle blokken en mag maximaal 2 minpunten op de 

blokken hebben. 
- Cijfer 5 is 1 minpunt, cijfer 4 is 2 minpunten. 
 



 

Opstromen:  
- Minimaal 7.5 gemiddeld op alle blokken. 
- Op elk van de vakken Nederlands, wiskunde en Engels minimaal een 7,0. 
 
Bespreekgevallen ten aanzien van bevordering:  
- Wanneer een leerling op één van de vakken lager staat dan een 4. 
- Alleen bij bijzondere omstandigheden, bijv. ziekte, dyslexie, etc. kan de leerling besproken worden. 
 
Bespreekgevallen ten aanzien van opstromen: 
- Een leerling die gemiddeld 7,5 of hoger haalt op de blokken, maar op één van de vakken Nederlands, 

wiskunde of Engels geen 7,0 maar een cijfer tussen 6,0 en 7,0 haalt, wordt besproken. 
- Een leerling die gemiddeld 7,5 of hoger haalt op de vakken, maar door een onvoordelige afronding 

net geen gemiddelde van 7,5 haalt op de blokken wordt besproken, als hij/zij ook aan de gestelde 
voorwaarde t.a.v. de cijfers voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels voldoet. 

 

 

  



 

klas 1 en 2 BB/KB 
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* praktijk techniek voor de leerlingen die accent techniek volgen 

 
Afronding: Binnen de vakken op 1 decimaal. Per blok op helen. (De eindcijfers van de vakken binnen het 
blok optellen, dan delen en het gemiddelde afronden op helen). 
 
Bevordering: 
Vakken: 
- Op de vakken mag een leerling niet meer dan 4 minpunten hebben. 
- Een cijfer onder de 5,5 telt als een minpunt. Een cijfer onder de 4,5 telt als 2 minpunten.  
- Op de vakken Nederlands, wiskunde en Engels moet een leerling minimaal 17,0 punten hebben. Er 

mag bij deze vakken maximaal 1 minpunt zitten. 
Blokken: 
- Een leerling moet gemiddeld een 6 halen op alle blokken en mag maximaal 2 minpunten op de 

blokken hebben. 
- Cijfer 5 is 1 minpunt, cijfer 4 is 2 minpunten. 
 
Opstromen:  
- Minimaal 7,5 gemiddeld op alle blokken. 
- Op elk van de vakken Nederlands, wiskunde en Engels minimaal een 7,0. 
 
  



 

Bespreekgevallen ten aanzien van bevordering:  
- Wanneer een leerling op één van de vakken lager staat dan een 4. 
- Alleen bij bijzondere omstandigheden, bijv. ziekte, dyslexie, etc. kan de leerling besproken worden. 
- Voor de BB stream zijn alle leerlingen bespreekgeval. 
 
Bespreekgevallen ten aanzien van opstromen: 
- Een leerling die gemiddeld 7,5 of hoger haalt op de blokken, maar op één van de vakken Nederlands, 

wiskunde of Engels geen 7,0 maar een cijfer tussen 6,0 en 7,0 haalt, wordt besproken. 
- Een leerling die gemiddeld 7,5 of hoger haalt op de vakken, maar door een onvoordelige afronding 

net geen gemiddelde van 7,5 haalt op de blokken wordt besproken, als hij/zij ook aan de gestelde 
voorwaarde t.a.v. de cijfers voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels voldoet. 

 

 



 

Klas 3 basis/kader en TL/mavo 
 

Overgangsnormen 

Het voortschrijdend gemiddelde aan het eind van leerjaar 3 geeft voor elk vak een tussenstand 
gebaseerd op een gemiddelde van de voortgangstoetsen en de PTA-toetsen. Dit cijfer wordt berekend 
op 1 decimaal nauwkeurig. 
De cijfers van de PTA-toetsen uit leerjaar 3 worden meegenomen naar leerjaar 4.  
De voortgangstoetsen (VGT) tellen alleen mee voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4.  
De beroepsvoorbereidende vakken hebben alleen PTA-toetsen.  
Leerjaar 3 en 4 vormen een ononderbroken route naar het Centraal Examen. Er is aan het eind van 
leerjaar 3 een peilmoment of er doorgegaan kan worden in leerjaar 4. 
 
Specifiek voor BB 
Om door te mogen gaan naar het vierde leerjaar, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 
1. Voor de gekozen examenvakken en voor maatschappijleer-1 moet voldaan worden aan de regels om 

te slagen, zoals die vermeld zijn in de slaag-/ zakregeling. (Zie hiervoor het Examenreglement, artikel 
25 en 26.) 
Voor de bespreking op de overgangsvergadering worden de cijfers afgerond op een geheel cijfer. 

2. Het vak lichamelijke opvoeding, het vak kckv en de onderdelen behorende tot het LOB van leerjaar 3 
moeten als voldoende of goed zijn afgesloten. 
Leerlingen die aan één of twee van deze voorwaarden niet hebben voldaan worden besproken. 

 
Specifiek voor KB, GL en TL/mavo 
Om door te mogen gaan naar het vierde leerjaar, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: 
1. Voor de gekozen examenvakken en voor zover van toepassing,  voor maatschappijleer-1 moet 

voldaan worden aan de regels om te slagen, zoals die vermeld zijn in de slaag-/ zakregeling. (Zie 
hiervoor het Examenreglement, artikel 25 en 26.) Voor de bespreking op de overgangsvergadering 
worden de cijfers afgerond op een geheel cijfer 

2. Het vak lichamelijke opvoeding, en voor zover van toepassing het vak kckv en de GPO(‘s)/de 
onderdelen behorende tot het LOB uit leerjaar 3 moet als voldoende of goed zijn afgesloten 

3. Voor alle vakken die worden gegeven in het derde leerjaar en die geen vervolg krijgen in het vierde 
leerjaar, moet een gemiddelde van tenminste een 5,5 worden gehaald. Voor elk van deze vakken 
moet tenminste het cijfer 3 worden gehaald. 

 
Doorstroom naar Havo4 
Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra 7e vak, mogen 
doorstromen naar Havo4. Binnen CSG Liudger willen we leerlingen kansen bieden die recht doen aan 
hun capaciteiten, hun ontwikkeling en hun ambities. Daarom kan van bovenstaande afgeweken worden 
als: 
- Een leerling het standaard pakket van 6 vakken met een examen heeft afgelegd, maar de 

afleverende school positief adviseert. De ontvangende school beslist of een intake al dan niet 
wenselijk of nodig is. 

- Er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de leerling geen 7e vak heeft kunnen volgen 
of dit heeft moeten afbreken. In dit geval is een intakegesprek nodig. 

Leerlingen die van vmbo naar havo door willen stromen kunnen op vrijwillige basis een 
ondersteuningsprogramma volgen voor de zomervakantie nadat zij hun vmbo examen hebben 
afgerond. Dit aanbod geldt voor zowel leerlingen mét als zonder extra vak. 
 


