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Begripsbepaling 

PTO:  Programma Toetsing Overgang. Totaaloverzicht van toetsen per leerjaar, waarin 

alle toetsen in het kader van overgang/doorstroom worden vermeld.  

o-toets  overgangstoets. Toets die meetelt voor de overgang 

PTA  Programma Toetsing & Afsluiting. Toetsoverzicht van toetsen die voor het 

schoolexamen meetellen  

e-toets  examentoets. Toets die meetelt voor het schoolexamen  

HD handelingsdeel. Een handelingsdeel moet met een voldoende afgesloten 

worden om over te kunnen gaan naar het voglend leerjaar   

PO  Praktische Opdracht  

Kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

 

Uitgangspunten  

1. Daar waar het examenonderdelen betreft, is het examenreglement leidend.  

 

2. De school kent de volgende toetsen: 

a. voor het schoolexamen: zie examenreglement en PTA. 

b. Voor de overgang: o-toetsen, e-toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen. 

 

3. Alle leerlingen maken alle volgens het PTO opgestelde toetsen.  

 

4. Een leerling die bij een schriftelijke toets te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na het 

begin van de toets tot die toets worden toegelaten. De verloren tijd mag niet worden 

ingehaald.  

 

5. Indien een leerling meer dan vijf minuten te laat komt bij een mondelinge toets wordt de 

toets niet afgenomen op dat tijdstip.  

 

6. De beoordeling van toetsen en praktische opdrachten wordt uitgedrukt in een getal van 1,0 t/m 

10,0, dus met 1 decimaal. Handelingsdelen worden beoordeeld met een o/v/g. 

 

7. Bij het bepalen van het eindcijfer van het overgangscijfer voor een vak, wordt het resultaat 

berekend op een geheel getal. Vormen de 1e en de 2e decimaal samen een getal kleiner dan 

50, dan is het eindcijfer gelijk aan het cijfer voor de komma. Is het getal dat de 1e en de 2e 

decimaal samen vormen groter of gelijk aan 50, dan wordt het eindcijfer het getal voor de 

komma, vermeerderd met 1. 

 

8. Bij het bepalen van het combinatiecijfer worden de voor de afzonderlijke vakken behaalde in 

gehele getallen afgeronde cijfers gemiddeld en berekend op een geheel getal. Vormen de 1e en 

de 2e decimaal samen een getal kleiner dan 50, dan is het eindcijfer gelijk aan het cijfer voor de 

komma. Is het getal dat de 1e en de 2e decimaal samen vormen groter of gelijk aan 50, dan 

wordt het eindcijfer het getal voor de komma, vermeerderd met 1. 

 

9. Wegingen en herkansbaarheid van de toetsen zijn terug te vinden in het PTO. 

Toetsen die alleen voor de overgang tellen kunnen herkansbaar zijn. 

 

10. Leerlingen ontvangen na elke toetsperiode een resultatenoverzicht  

 

11. De schoolleiding kan in bijzondere gevallen van de uitgangspunten en normen afwijken. De 

schoolleiding beslist in gevallen waarin de uitgangspunten en normen niet voorzien. 



 

 

 

 

Artikel 1. Bevordering op het Bonaventuracollege Burggravenlaan.  

1a.  Bevorderd op het Mavo zijn de leerlingen met een eindrapport dat voldoet aan de 

volgende eisen: 

- Eindcijfer NE 5 of hoger (hele getallen na afronding) 

- Geen enkel eindcijfer is een 4 of lager (hele getallen na afronding) Alle handelingsdelen 

moeten zijn beoordeeld met een Voldoende of Goed.  

- Alle eindcijfers (hele getallen na afronding) voldoen aan één van de volgende eisen:  

- Alle eindcijfers zijn 6 of hoger 

- Er is één 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

- Er is één 4 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van je cijfers is 

onafgerond tenminste een 6, of  

- Er zijn twee 5-en en alle andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van je 

cijfers is onafgerond tenminste een 6, of  

 

1b.  Bevorderd in het havo en vwo zijn de leerlingen met een eindrapport dat voldoet aan 

elk van de volgende eisen: 

 

- NE, EN, WI maximaal één 5 (hele getallen na afronding) 

- Geen enkel eindcijfer is lager dan 4 (Dit geldt ook voor de vakken van het combinatiecijfer 

MA en CKV) 

- Alle handelingsdelen zijn beoordeeld met een Voldoende of Goed 

- De eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen: 

- Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of  

- Er is één 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

- Er is één 4 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van je cijfers is 

onafgerond tenminste een 6, of  

- Er zijn twee 5-en en alle andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van je 

cijfers is onafgerond tenminste een 6, of  

- Er is één 4 en één 5, alle andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van je 

eindcijfers in onafgerond tenminste een 6. 

 

De vakken Maatschappijleer en CKV zijn onderdelen van het combinatiecijfer. Het 

gemiddelde (afgerond op helen) van de eindcijfers van deze twee vakken telt mee als 1 

cijfer voor de overgang. 

 

2a.  Niet bevorderd zijn de leerlingen die niet aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 1a en 1b 

van dit artikel voldoen. 

 

Voorafgaand aan de overgangsvergadering bepaalt de teamleider, in samenspraak met 

mentoren, welke leerlingen benoemd kunnen worden als bespreekgeval. De besluiten met 

betrekking tot een leerling die bespreekgeval is, worden genomen door de 

docentenvergadering. 

 

 

2b.  Een kandidaat die voor de tweede maal na eenzelfde leerjaar niet is bevorderd, mag 

op het Bonaventuracollege het onderwijs op hetzelfde niveau niet meer vervolgen. 

 

3 De vestigingsdirecteur kan besluiten een leerling die door bijzondere omstandigheden niet in 

staat is geweest het onderwijs in alle betrokken vakken te volgen, te plaatsen in een voor de 



 

 

leerling passend leerjaar



 

 

 

Artikel 2. Doubleren bovenbouw 

1. Voor een leerling die doubleert op de Mavo geldt het volgende: 

 

Een leerling die doubleert in Mavo 3 moet alle toetsonderdelen opnieuw maken. Alleen bij 

praktische opdrachten beslist de teamleider in overleg met de vakdocenten of de beoordeling 

kan blijven staan. Indien de leerling ervoor kiest de opdracht opnieuw te doen, telt de 

beoordeling van de opnieuw ingeleverde opdracht. Als de leerling de opdracht niet opnieuw 

doet, maakt de docent afspraken met de leerling over aanwezigheid en informeert daarover 

mentor en teamleider. 

 

2. Voor een leerling die doubleert op de havo of vwo geldt het volgende: 

 

- Een leerling die doubleert in de bovenbouw van de Havo en Vwo maakt alle o-toetsen en e-

toetsen opnieuw. Voor de vakken maatschappijleer en CKV kan hier een uitzondering 

gemaakt.  

- De leerling heeft de mogelijkheid om in overleg met de vakdocent en teamleider behaalde 

cijfers voor praktische opdrachten in het jaar van doubleren, waarbij het resultaat een 

cijfer 7,0 of hoger is, te laten staan in het nieuwe jaar, mits 

o er voor de betreffende stof geen aanpassingen in het PTA en PTO zijn geweest; 

o er vooraf toestemming is van docent en teamleider 

o er afspraken over aanwezigheid worden gemaakt (docent-leerling) 

- Het vak LO moet in alle gevallen opnieuw gedaan worden 

- De beoordeling van het vak GD met een V/G kan blijven staan; de leerling hoeft dit vak niet 

meer te volgen. 

 

In uitzonderlijke gevallen beslist de schoolleiding over de totstandkoming van cijfers en/of 

beoordelingen. Richtinggevend daarbij is de werkwijze zoals die in het examenreglement 

wordt omschreven rond kandidaten met  een beperking.



 

 

 


