Overgangsregeling Michaël college 2016-2017
1. Algemeen
Over het bevorderen van leerlingen beslissen die docenten die lesgeven aan de betrokken leerling, in
het vervolg lerarenvergadering genoemd. De beslissing van de genoemde vergadering kan inhouden:
- de leerling gaat over;
- de leerling blijft zitten;
- de leerling die niet voldoet aan de overgangsnormen kan bevorderd worden naar een lager type
onderwijs dat tot onze scholengemeenschap behoort.
Een leerling echter die afgewezen wordt voor het eindexamen, mag hier éénmaal het examenjaar
overdoen. De school kan aanvullende regels over doubleren opstellen (zie onder). Er wordt een
herkansingsregeling opgesteld. Zie: Regeling proefwerken en herkansingen 2014-2015.
2. Overgangscriteria Michaël college
Rekenmodel
De lerarenvergadering bepaalt op grond van de resultaten (rapportcijfers) of bevordering naar het
volgende leerjaar kansrijk is.
Bij de examenvakken* worden onvoldoende cijfers uitgedrukt in minpunten. Het cijfer 5 geldt als 1
minpunt en het cijfer 4 of lager als 1,5 minpunt. De overgangsnormen worden toegepast na
afronding van de rapportcijfers tot hele cijfers.
Examenvakken* 2016-2017:
Klassen 7 en 8: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde
Klassen 9 en 10: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde economie, ML2, ML1, biologie,
geschiedenis en nask1
2a. In klas 7 wordt in principe niet gedoubleerd
Alleen wanneer de voortgang op het Michaël college niet kansrijk/haalbaar is wordt hiervan
afgeweken. Na advies van de Middenbouwcoördinator volgt een besluit van lerarenvergadering.
2b. Criteria voor overgang naar klas 8, klas 9 en klas 10
1. Een leerling mag in de examenvakken maximaal 2,5 minpunten hebben (twee maal vijf of één 4 en
één 5) en in de overige vakken (inclusief alle periodes) maximaal drie onvoldoendes om zonder meer
over te gaan.
2. Leerlingen met 3 tot 4,5 minpunten in de examenvakken en / of 4 tot 5 onvoldoendes in de
overige vakken (inclusief alle periodes) worden besproken in de lerarenvergadering. De vergadering
kan besluiten
•
dat de leerling alsnog bevorderd wordt.
•
dat de leerling bevorderd wordt naar een lager niveau.
•
dat de leerling het jaar moet doubleren.
Beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen.
3.
Leerlingen die meer dan 4,5 minpunten in de examenvakken hebben en / of meer dan vijf
onvoldoendes in de overige vakken (inclusief alle periodes) moeten het jaar definitief doubleren,
tenzij een twee derde meerderheid van de docentenvergadering anders besluit.
De stemming in de docentenvergadering is vertrouwelijk.
De beslissing van de docentenvergadering is bindend.

De vergadering bespreekt alle leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen en brengt
daarover een bindend advies uit. De docentenvergadering houdt in deze bespreking bij het bepalen
van de bevordering ook rekening met de volgende aspecten:
- werkhouding/inzet;
- capaciteiten voor de afzonderlijke vakken / kans van slagen voor vmbo examen;
- verantwoordelijkheid voor eigen leerproces;
- zelfstandigheid.
2c. Criteria voor overgang van klas 10 naar klas 11 havo of vwo (naar het Michaël-Markenhage
examentraject). De leerling wordt bevorderd naar klas 11 resp. havo-4 of vwo-4 als:
- de docentenvergadering op het Michaël college deze overstap in meerderheid ondersteunt**;
- de gezamenlijke aannamevergadering Michaël-Markenhage met de overstap instemt;
- de leerling een gemiddelde van 6,8 of hoger heeft voor alle examenvakken (CE+CSE: aantal
behaalde cijfers);
- in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag, op het moment van opvragen, geen
onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde SE-cijfers;
- de leerling voor de overige vakken die binnen het gekozen profiel vallen minimaal voldoende heeft
gescoord en naar inzicht van de betreffende docenten het werkniveau op havo resp. vwo aankan.
** De docentenvergadering houdt hierbij rekening met de volgende aspecten:
- werkhouding;
- capaciteiten voor de afzonderlijke vakken / kans van slagen in de Tweede Fase;
- verantwoordelijkheid voor eigen leerproces;
- zelfstandigheid.

3. Een leerling moet de school verlaten indien:
- hij/zij binnen drie achtereenvolgende schooljaren voor de tweede maal blijft zitten, tenzij de
lerarenvergadering met meerderheid van stemmen anders beslist;
- hij/zij voor de tweede maal niet slaagt voor het eindexamen;
- de meerderheid van de lerarenvergadering om een andere reden dan hierboven genoemd hiertoe
besluit.
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