Bevorderingsnormen Jan van Egmond Lyceum 2019-2020
Klas 1 en 2
Voor leerjaren 1 en 2 geldt dat een leerling bevorderd is naar het volgende leerjaar van dezelfde
opleiding indien:
1. Hij alle vakken voldoende heeft afgerond,
2. Indien hij één vijf heeft en alle andere vakken voldoende zijn,
3. Indien hij één vier heeft (niet voor de zogenoemde kernvakken: wiskunde, Engels, Nederlands)
en de andere vakken voldoende zijn,
4. Indien hij één vijf en één vier heeft (de vijf mag voor een kernvak zijn) en de andere vakken
voldoende zijn,
5. Indien hij twee vijven heeft en de andere vakken voldoende zijn. Eén vijf mag voor een kernvak
zijn.
6. De vakken LO, BK en muziek in de onderbouw tellen even zwaar en als één cijfer, dat ten minste
gemiddeld 5,5 moet zijn om tot het gezamenlijke cijfer 6 te komen.
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken.

Bij bespreekgevallen kan de vergaderingen besluiten dat:

a. Een leerling overgaat met een taak
- Wanneer een leerling een taak onvoldoende maakt, krijgt hij geen toegang tot de lessen. Hij
werkt op school tot zijn taak voldoende is. Daarna krijgt hij toegang tot de lessen,
b. Een leerling kan plaatsnemen in het volgende leerjaar maar dat een of meer onderdelen van een
vak uit het vorige leerjaar nog moet(en) worden bijgewerkt,
c. Een leerling overgeplaatst wordt naar een andere opleiding waarbij die opleiding niet meer dan
één niveau hoger of lager is dan de op dat moment gevolgde opleiding,
d. Een leerling blijft zitten.

3e klas
Bij de overgang van 3 havo naar 4 havo geldt het volgende schema:
Bevordering:
• Geen tekortpunten
• 1 tekortpunt
• 2 tekortpunten
• 3 tekortpunten
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:
1. maximaal 1 x 5 voor alle vakken in het gekozen profiel ( dus alle vakken die staan in het
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. In de profielen EM, NG en NT mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer afgerond
op 1 decimaal minimaal 7,5 is. Als het cijfer minimaal 6,5 is en lager dan 7,5, dan is een positief
advies van de wiskundedocent vereist.
en

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 26
punten hebben voor deze 4 vakken en bij 3 vakken minimaal 20 (voor tekenen geldt het
cijfer van beeldende kunst).

In bespreking:
• Meer dan 3 tekortpunten
Aanvullende voorwaarden voor bespreekgebied:
1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4 bij alle vakken in het gekozen profiel (dus alle vakken die staan in het
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. Bij een keuze van wiskunde B moet het eindcijfer minimaal 6.0 zijn.
en

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 24
punten hebben voor deze 4 vakken en bij 3 vakken minimaal 18 (voor tekenen geldt het
cijfer van beeldende kunst).

Bij leerlingen in het bespreekgebied spelen naast de behaalde cijfers ook aanvullende gegevens
(waaronder algemene studievaardigheden, getoond inzicht, motivatie, inzet in de les en
huiswerkattitude) een belangrijke rol.
Afwijzing:
Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande normen worden niet bevorderd naar 4 havo.
De leerling wordt door de vergadering (met inachtneming van de nadere bepaling) verwezen naar 3
havo, 3 vmbo of 4 vmbo

Bij de overgang van 3 atheneum naar 4 atheneum geldt het volgende schema:
Bevordering:
• Geen tekortpunten
• 1 tekortpunt
• 2 tekortpunten
• 3 tekortpunten
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:
1. maximaal 1 x 5 voor alle vakken in het gekozen profiel ( dus alle vakken die staan in het
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. In de profielen EM, NG en NT mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer
afgerond op 1 decimaal minimaal 7,5 is. Als het cijfer minimaal 6,5 is en lager dan 7,5, dan is
een positief advies van de wiskundedocent vereist.

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 26
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 20 en bij 2 vakken
minimaal 14 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).
In bespreking:
• Meer dan 3 tekortpunten
Aanvullende voorwaarden voor bespreekgebied:
1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4 bij alle vakken in het gekozen profiel (dus alle vakken die staan in het
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. Bij een keuze van wiskunde B moet het eindcijfer minimaal 6.0 zijn.
en

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 24
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 18 en bij 2 vakken
minimaal 12 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).
Bij leerlingen in het bespreekgebied spelen naast de behaalde cijfers ook aanvullende gegevens
(waaronder algemene studievaardigheden, getoond inzicht, motivatie, inzet in de les en
huiswerkattitude) een belangrijke rol.
Afwijzing:
Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande normen worden niet bevorderd naar 4 atheneum
De leerling wordt door de vergadering (met inachtneming van de nadere bepaling) verwezen naar 3
havo, 3 atheneum of 4 havo

Nadere bepalingen:
Bevordering van 3 atheneum naar 4 havo:
Indien een leerling niet wordt bevorderd naar 4 atheneum, beslist de eindvergadering of de leerling
naar 4 havo wordt bevorderd dan wel moet doubleren.
In ieder geval moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4 voor alle vakken in het gekozen profiel(dus alle vakken die staan in
het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. In de profielen EM en NG mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer afgerond
op 1 decimaal minimaal 6,5 is. Als het cijfer minimaal 5,5 is en lager dan 6,5, dan is een
positief advies van de wiskundedocent vereist.
3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 23

punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 17 en bij 2 vakken
minimaal 11 (voor tekenen geldt het cijfer van beeldende kunst).

Bij de overgang van 3 gymnasium naar 4 gymnasium geldt het volgende schema:
Bevordering:
• Geen tekortpunten
• 1 tekortpunt
• 2 tekortpunten
• 3 tekortpunten
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:
1. maximaal 1 x 5 voor alle vakken in het gekozen profiel ( dus alle vakken die staan in het
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. In de profielen EM, NG en NT mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer
afgerond op 1 decimaal minimaal 7,5 is. Als het cijfer minimaal 6,5 is en lager dan 7,5, dan is
een positief advies van de wiskundedocent vereist.
en

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 26
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 20 en bij 2 vakken
minimaal 14 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).
In bespreking:
• Meer dan 3 tekortpunten
Aanvullende voorwaarden voor bespreekgebied:
1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4 bij alle vakken in het gekozen profiel (dus alle vakken die staan in het
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. Bij een keuze van wiskunde B moet het eindcijfer minimaal 6.0 zijn.
en

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 24
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 18 en bij 2 vakken
minimaal 12 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).

Bij leerlingen in het bespreekgebied spelen naast de behaalde cijfers ook aanvullende gegevens
(waaronder algemene studievaardigheden, getoond inzicht, motivatie, inzet in de les en
huiswerkattitude) een belangrijke rol.
Afwijzing:
Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande normen worden niet bevorderd naar 4 gymnasium
De leerling wordt door de vergadering (met inachtneming van de nadere bepaling) verwezen naar 3
atheneum, 3 gymnasium, 4 havo of 4 atheneum
Nadere bepalingen:
Bevordering van 3 gymnasium naar 4 atheneum:
Zie overgangsnormen van 3 gymnasium naar 4 gymnasium (de vakken Grieks en Latijn worden buiten
beschouwing gelaten).
Bevordering van 3 gymnasium naar 4 havo:
Indien een leerling niet wordt bevorderd naar 4 gymnasium of 4 atheneum, beslist de
eindvergadering of de leerling naar 4 havo wordt bevorderd dan wel moet doubleren.
In ieder geval moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4 voor alle vakken in het gekozen profiel(dus alle vakken die staan in
het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)
en
2. In de profielen EM en NG mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer afgerond
op 1 decimaal minimaal 6,5 is. Als het cijfer minimaal 5,5 is en lager dan 6,5, dan is een
positief advies van de wiskundedocent vereist.
en
3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 23

punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 17 en bij 2 vakken
minimaal 11 (voor tekenen geldt het cijfer van beeldende kunst).

Overgangsnormen Bovenbouw (4H/4V/5V)
De slaag/zak regeling van het centraal schriftelijk eindexamen vormt de basis van de overgangsnormen
bovenbouw.
1. Een leerling wordt bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:
• Aan alle becijferde en niet becijferde toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen is voldaan.
Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien ervan tevoren afspraken zijn gemaakt tussen
afdelingsleider en leerling/ouders.
• Lo moet met een voldoende dan wel goed zijn beoordeeld.
• Alle vakken voldoende (6 of hoger).
• 1 x 5 (=1 tekortpunt) en de overige vakken voldoende.
• 1 x 4 (= 2 tekortpunten) of 2 x 5 (= 2 tekortpunten) of 1 x 4 en 1 x 5 (= 3 tekortpunten in maximaal 2
vakken) en de overige cijfers voldoende. Bij 2 of 3 tekortpunten zijn is het aantal tekortpunten gelijk
aan het aantal compensatiepunten.
• Maximaal 1 tekortpunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
• De vakken ckv en maatschappijleer worden in 4 havo en 4 vwo aan het einde van het schooljaar
samengevoegd tot één cijfer (het combinatiecijfer). Bij het gymnasium bestaat het combinatiecijfer in
4 vwo alleen uit maatschappijleer. Het combinatiecijfer telt mee in de bevordering van het jaar
waarin de cijfers behaald zijn. Onvoldoendes bij vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer
tellen niet afzonderlijk mee voor de bevordering. De afzonderlijk cijfers die deel uitmaken van het
combinatiecijfer mogen niet lager zijn dan 4.
• Naar analogie van het examenreglement kan er een extra vak c.q. extra vakken buiten beschouwing
worden gelaten. De overgebleven vakken dienen wel aan de profieleisen te voldoen, dus een
eindexamen te vormen. De overgangsvergadering beslist of het vak voortgezet mag worden in het
volgende schooljaar.
2.
•
•
•
•

Een leerling wordt besproken als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:
2 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5, zonder voldoende compensatiepunten.
3 x 5.
1 x 4 en 2 x 5 met minimaal 2 compensatiepunten.
Meer dan 1 tekortpunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De afdelingsleider kan vanwege bijzondere omstandigheden besluiten om een leerling in het
bespreekgebied te plaatsen.
3.

Een leerling wordt niet bevorderd als hij/zij niet onder 1 of 2 valt.

Nadere bepalingen:
• Zij-instromers (vmbo 4 naar havo 4, havo 5 naar vwo 5) moeten zonder oponthoud doorstromen naar
het examenjaar. Indien dat niet het geval is wordt de leerling besproken in de overgangsvergadering en
neemt uiteindelijk de afdelingsleider het besluit of de leerling mag doubleren of de school moet verlaten.
• Voor een derde keer eindexamen voor dezelfde opleiding doen is niet mogelijk.

Protocol Overstap VWO-HAVO
Overstap van 4 Vwo naar 4 Havo bij de start van een nieuw schooljaar.
De leerling gaat (op advies van de overgangsvergadering) naar de decaan om een nieuw profiel te kiezen. Bij de
keuze van dit profiel worden de vak adviezen uit leerjaar drie in acht genomen.
De leerling die overstapt van 4 vwo naar 4 havo kan vrijstelling krijgen voor de vakken maatschappijleer en ckv.
Het vwo 4 cijfer voor maatschappijleer en ckv wordt omgerekend naar een 4 havo cijfer met de formule (cijfer
4 vwo (geheel getal) x 0,8) + 2= 4 havo cijfer. Indien het omgerekende cijfer lager is dan 6 moet de leerling het
vak opnieuw volgen in 4 havo.
Overstap van 4 Vwo naar 4 Havo gedurende het lopende schooljaar.
•

•
•

•
•

Overstappen is mogelijk tussen 1 november en 15 januari.
De leerling/ouder dient vóór deze datum een schriftelijk verzoek met motivatie in bij de
afdelingsleider atheneum of gymnasium voor een overstap naar 4 havo. De afdelingsleider bepaalt of
de overstap een optie is. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten en de inzet van de leerling (inclusief
absentie, te laat komen). Verzoeken die later dan bovengenoemd moment worden gedaan, worden
niet in behandeling genomen.
De leerling volgt bij een overstap naar 4 havo hetzelfde vakkenpakket als in 4 vwo, met dien verstande
dat hij 1 vak kan laten vallen. Hierbij dient wel voldaan te worden aan de eisen die worden gesteld aan
het vakkenpakket in 4 Havo.
De vaksecties bepalen welke reeds behaalde resultaten in 4 vwo worden omgerekend. De omrekening
geldt voor Voortgangstoetsen en practicum toetsen. Daarvoor wordt de formule (cijfer 4 vwo (geheel
getal) x 0,8) +2 = 4 havo cijfer gebruikt. Beoordelingen van HD worden één op één overgenomen en
niet omgerekend.
In overleg met de nieuwe mentor maakt de leerling een inhaalprogramma. Uiterlijk de week
na toetsweek 3 moeten alle toetsen ingehaald zijn.
Als een leerling zich niet aan het vastgestelde inhaalprogramma houdt, heeft de schoolleiding het
recht de toegang tot 5 havo te ontzeggen. De leerling zal dan automatisch in 4 havo doubleren.

Procedure:
• In overleg met de leerling/ouders, mentor, decaan en schoolleiding wordt een voorlopige beslissing
tot overstap naar 4 havo genomen. De decaan laat een rooster 4 havo maken (is er plaats, zijn er
blokkades in het rooster?).
• De leerling gaat aan alle vakdocenten een schriftelijk advies vragen. Hiervoor is een formulier
beschikbaar.
• De leerling geeft alle formulieren aan de afdelingsleider. Na overleg met mentor, leerling/ouder en
decaan neemt de afdelingsleider een definitief besluit.
• Op basis van de beschreven regels van de vaksecties wordt het inhaalprogramma vastgesteld. Dit
programma wordt schriftelijk bevestigd aan leerling/ouders.
• De nieuwe mentor in 4 havo begeleidt de leerling tijdens het inhaalprogramma.
• Na elke periode is er overleg met de mentor, afdelingsleider en vakdocenten om de stand van zaken
van de overgestapte leerling te bekijken.

Overstap 5 (/6) Vwo naar 5 Havo in het volgende schooljaar
•

Een verzoek tot overstappen is mogelijk tussen 1 maart en de meivakantie.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

De leerling/ouder dient een schriftelijk verzoek met motivatie in bij de afdelingsleider voor een
overstap naar 5 havo. De afdelingsleider bepaalt of de overstap een optie is. Hierbij wordt gekeken
naar de resultaten en de inzet van de leerling (inclusief absentie, te laat komen).
Aan het einde van het jaar 5 vwo kunnen leerlingen in principe niet overstappen naar 5 havo. Bij
uitzondering kan de schoolleiding aan het einde van het schooljaar een overstap goedkeuren naar 5
havo.
De leerling volgt bij een overstap naar 5 havo hetzelfde vakkenpakket als in 5 vwo, met dien verstande
dat hij 1 vak kan laten vallen. Hierbij dient wel voldaan te worden aan de eisen die worden gesteld aan
het vakkenpakket in 5 Havo.
De vaksecties bepalen welke reeds behaalde resultaten in 4 of 5 (/6) vwo worden omgerekend. De
omrekening geldt voor Voortgangstoetsen, practicum toetsen en praktische opdrachten (po).
Daarvoor wordt de formule (cijfer 4 vwo (geheel getal) x 0,8) +2 = 4 havo cijfer gebruikt.
Beoordelingen van HD worden één op één overgenomen.
De leerling die overstapt van 5 (/6) vwo naar 5 havo kan vrijstelling krijgen voor de vakken
maatschappijleer en ckv. Het vwo 4 cijfer voor maatschappijleer en ckv wordt omgerekend naar een
havo 4 cijfer met de formule (cijfer 4 vwo (geheel getal) x 0,8) + 2= 4 havo cijfer.
In overleg met de mentor maakt de leerling een inhaalprogramma. Uiterlijk aan het einde van het
schooljaar de week moeten alle toetsen ingehaald zijn.
In de overgangsbespreking wordt besproken of de leerlingen zich heeft gehouden aan het afgesproken
programma om toetsen in te halen.
Als een leerling zich niet aan het vastgestelde inhaalprogramma houdt, heeft de schoolleiding het
recht de toegang tot 5 havo te ontzeggen.
Procedure:
In overleg met de leerling/ouders, mentor, decaan en schoolleiding wordt een voorlopige beslissing
tot overstap naar 4 havo genomen. De leerling gaat aan alle vakdocenten een schriftelijk advies
vragen. Hiervoor is een formulier beschikbaar. De leerling geeft alle formulieren aan de
afdelingsleider. Na overleg met mentor, leerling/ouder en decaan neemt de afdelingsleider een
definitief besluit.
Op basis van de beschreven regels van de vaksecties wordt het inhaalprogramma vastgesteld. Dit
programma wordt schriftelijk bevestigd aan leerling/ouders.
De mentor begeleidt de leerling tijdens het inhaalprogramma.

Overstap 4 vwo naar 5 havo
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Overstappen van 4 Vwo naar 5 havo is alleen mogelijk aan het einde van het schooljaar. Het JEL
hanteert daarbij de volgende regels.
De leerling/ouder dient uiterlijk 1 week na het moment waarop de cijfers van toetsweek 3 worden
ingelezen in magister (zie jaaragenda) een schriftelijk verzoek in bij de afdelingsleider voor een
overstap naar 5 havo. De afdelingsleider bepaalt of op basis van de leerlingenbespreking
na toetsweek 3 of een overstap naar 5 havo een optie is. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten en
de inzet van de leerling (inclusief absentie, te laat komen). Verzoeken die later dan bovengenoemd
moment worden gedaan, worden niet in behandeling genomen.
De leerling volgt bij een overstap naar 5 havo hetzelfde vakkenpakket als in 4 vwo, met dien verstande
dat hij 1 vak kan laten vallen. Hierbij dient wel voldaan te worden aan de eisen die worden gesteld aan
het vakkenpakket in 5 Havo.
De vaksecties bepalen welke reeds behaalde resultaten in 4 vwo worden omgerekend. De omrekening
geldt voor Voortgangstoetsen en practicum toetsen. Daarvoor wordt de formule (cijfer 4 vwo (geheel
getal) x 0,8) +2 = 4 havo cijfer gebruikt. Beoordelingen van HD worden één op één overgenomen en
niet omgerekend.
In periode 4 is er overleg met de mentor, afdelingsleider en vakdocenten om de stand van zaken van
de overgestapte leerling te bekijken.
De leerling die overstapt van 4 vwo naar 5 havo volgt tot het einde van het jaar de vakken ckv en
maatschappijleer. Het vwo 4 cijfer voor maatschappijleer en ckv wordt omgerekend naar een 4 havo
cijfer met de formule (cijfer 4 vwo (geheel getal) x 0,8) + 2= 4 havo cijfer.
In overleg met de mentor maakt de leerling een inhaalprogramma. Uiterlijk aan het einde van het
schooljaar moet het inhaalprogramma afgerond zijn. In de overgangsbespreking wordt besproken of
de leerlingen zich heeft gehouden aan het afgesproken programma om toetsen in te halen.
Als een leerling zich niet aan het vastgestelde inhaalprogramma houdt, heeft de schoolleiding het
recht de toegang tot 5 havo te ontzeggen
Procedure:
In overleg met de leerling/ouders, mentor, decaan en schoolleiding wordt een voorlopige beslissing
tot overstap naar 5 havo genomen. De leerling gaat aan alle vakdocenten een schriftelijk advies
vragen. Hiervoor is een formulier beschikbaar. De leerling geeft alle formulieren aan de
afdelingsleider. Na overleg met mentor, leerling/ouder en decaan neemt de afdelingsleider een
definitief besluit.
Op basis van de beschreven regels van de vaksecties wordt het inhaalprogramma vastgesteld. Dit
programma wordt schriftelijk bevestigd aan leerling/ouders.
De mentor in 4 vwo begeleidt de leerling tijdens het inhaalprogramma.

Overstap 5 havo naar 5 atheneum
Een leerling die van 5 havo naar 5 atheneum wil overstappen moet voldoen aan de onderstaande eisen:
• De leerling moet na tijdvak 1 van het Centraal Schriftelijk Eindexamen geslaagd zijn voor de havo;
• De leerling heeft havo 4 of havo 5 niet gedoubleerd
• Het gemiddelde van de op een geheel getal afgeronde cijfers op de eindlijst havo moet minimaal 6,8
zijn;
• Het vakkenpakket van de leerling moet aansluiten op een atheneum -profiel. Om dit mogelijk te
maken moet de leerling met havo –profiel CM twee vakken in het vrije deel hebben waaronder wiskunde
en een leerling met het havo-profiel EM, NG en NT in het vrije deel twee vakken waaronder een moderne
vreemde taal.
• De vakdocenten van de leerling die een examenvak geven moet een positief oordeel hebben over de
capaciteiten van de leerling, de inzet in de les en het adequaat uitvoeren van huiswerkopdrachten door de
leerling;
• De havo-mentor moet een positief advies geven;
• De leerling moet een alternatieve vervolgopleiding kiezen;
• De leerling moet bereid zijn om direct na afloop van het centraal eindexamen havo een
bijspijkerprogramma te volgen. Aan het volgen van dit programma kan geen recht op toelating worden
ontleend.
Indien een leerling aan een of meerdere voorwaarden niet voldoet beslist de toelatingscommissie over wel of
niet toelaten.
In de toelatingscommissie hebben zitting:
• Afdelingsleider 5 havo
• Decaan
• Afdelingsleider 5 atheneum (voorzitter)
De commissie neemt op basis van meerderheid van stemmen een besluit. Bij het staken van de stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een leerling moet vóór de start van de meivakantie door middel van een inschrijfformulier de toelating voor 5
atheneum aanvragen.
Overstappen van 5 havo naar 6 vwo is niet mogelijk.

