
Bonhoeffercollege Castricum

Overgangsbepalingen havo (vanaf schooljaar 16-17) 

havo 2

Je wordt bevorderd als je aan de volgende eisen voldoet:

• Een gemiddelde van 6,0 of hoger, cijfers worden berekend tot 1 decimaal (afgekapt)
• Maximaal vier toegekende onvoldoendes
• Totaal En, Ne, Wi â‰¥ 16

havo 3  

Je wordt bevorderd als je aan de volgende eisen voldoet:

• Een gemiddelde van 6,0 of hoger, cijfers worden berekend tot 1 decimaal (afgekapt)
• Maximaal vier toegekende onvoldoendes
• Totaal En, Ne, Wi â‰¥ 17

Om tot een profiel in havo 4 te worden toegelaten, wordt een minimumwaarde geadviseerd 
aan enkele profielvakken. Als je deze norm niet haalt, gaan we een gesprek met je aan om te 
bekijken of je een verstandige keuze hebt gemaakt.

• C&M: Ak - Gs - MvT â‰¥ 19
• E&M: Ec - Gs - Wi â‰¥ 19
• N&G: Bi - Sk - Wi â‰¥ 19
• N&T: Na - Sk - Wi â‰¥ 19

Alle andere gevallen worden besproken in de overgangsvergadering.
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Bonhoeffercollege Castricum

havo 4 - 5

Onderstaande bepalingen worden ook gepubliceerd in het examenreglement PTA dat elk jaar 
aan het begin van het schooljaar aan de betreffende leerlingen ter beschikking wordt gesteld.

Bij de beoordeling van het eindrapport tellen alle vakken mee, inclusief een eventueel extra 
vak (het 8e vak).  
Om bevorderd te worden naar 5 havo moet je hebben voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Ckv is beoordeeld met "voldoende" of "goed"

2. Lo is beoordeeld met "voldoende "of "goed"

1. De opdrachten in het kader van internationalisering/Europaweek zijn minimaal met 
een voldoende beoordeeld.

2. Voor Ã©Ã©n van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) is minimaal het 
cijfer 5 behaald en voor de overige twee minimaal het cijfer 6. Als je geen 
wiskundevakken hebt gevolgd moet je voor Nederlands en Engels minimaal een 5 en 
een 6 hebben behaald.

3. Voor de examenvakken en maatschappijleer is het cijfer 6 of hoger behaald of voor 
Ã©Ã©n vak het cijfer 5 en voor alle andere vakken het cijfer 6 of hoger.

Als je niet aan de laatste voorwaarde voldoet word je wel bevorderd als:

• Voor Ã©Ã©n vak het cijfer 4 is behaald, 2 vakken het cijfer 5 of Ã©Ã©n vak het 
cijfer 4 en Ã©Ã©n vak het cijfer 5 en het gemiddelde van de vakken 6,0 of hoger is.

Extra vak

Als je doubleert door het extra vak (8e vak) krijg je de mogelijkheid om het extra vak te laten 
vallen. Hierdoor kan je voldoen aan bovenstaande eisen en alsnog bevorderd worden naar 5 
havo.

Alle leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande eisen worden besproken in de 
rapportvergadering. Indien de rapportvergadering van mening is dat er voldoende grond is om 
de leerling te bevorderen, dan kan de afdelingsleider beslissen een leerling alsnog te 
bevorderen naar 5 havo.

-

�2


