
Overgangsregeling RGO Beroepscampus 2021-2022

Inleiding
Binnen RGO Beroepscampus proberen we leerproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te
onderkennen en te begeleiden. Dat leidt er ondermeer toe dat zittenblijven vrijwel niet voorkomt
op onze school. Mocht een leerling toch vaker dan één keer blijven zitten, dan kiezen we in
overleg met de ouders de best passende route voor het kind.

Van klas 1 naar klas 2
Onderstaande criteria, zoals deze worden toegepast bij de overgangsregeling van klas 1 naar
klas 2.

● Alle vakken tellen mee
● Niet meer dan 2 onvoldoendes; 3 onvoldoendes is bespreken 5=1

onvoldoende, 4=2 onvoldoendes enz..
● Elk vak wordt afgesloten met een afgerond eindcijfer 5,5 wordt 6; 5,4

wordt 5
● De docentenvergadering heeft altijd een adviserende stem

Van klas 2 naar klas 3

Onderstaande criteria zoals deze worden toegepast bij de overgangsregeling van klas 2
naar klas 3.

● Alle vakken tellen even zwaar mee
● Niet meer dan 2 onvoldoendes; 3 onvoldoendes is bespreken 5=1

onvoldoende, 4=2 onvoldoendes enz.
● PPO wordt gewaardeerd met o=onvoldoende, v=voldoende of g=goed;

waardering PPO onvoldoende is bespreken
● Elk vak wordt afgesloten met een afgerond eindcijfer 5,5 wordt 6; 5,4

wordt 5
● De docentenvergadering heeft altijd een adviserende stem
● De resultaten van een leerling worden besproken bij:

○ gemiddelde tussen 5,4 en 5,7
○ bijzondere situaties

Regeling plaatsing leerwegen
Van klas 2 (BL + leerlingen met onderwijsbehoeften) naar klas 3 kaderberoepsgerichte (KL)
leerweg:

● Een leerling mag naar een 3e klas kaderberoepsgericht (KL) als hij voor de 4
examenvakken (profiel afhankelijk) minimaal 31 punten heeft behaald en/of de
instemming van de docentenvergadering heeft én geen onvoldoendes.
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Van klas 2 (KL / GL) naar klas 3 kaderberoepsgerichte (KL) leerweg:

● De 4 examenvakken (profiel afhankelijk) moeten allemaal voldoende zijn.

Van klas 2 (KL / GL) naar klas 3 gemengde leerweg (GL):

● Voor de 5 examenvakken (profiel afhankelijk) moeten minimaal 34 punten zijn
behaald met maximaal 1 onvoldoende (5)

Van klas 2 (GL) naar klas 3 gemengde leerweg (GL):

● Voor de 5 examenvakken (profiel afhankelijk) moeten minimaal 29 punten zijn
behaald met maximaal 1 onvoldoende (5)

Naast bovenstaande regeling wordt voor plaatsing ook rekening gehouden met de
werkhouding (o.a. tempo, zelfstandigheid, huiswerkattitude) en/of de wens of interesse van de
leerling. Als een leerling uit klas 2 kader/gemengd (KL /GL) niet voldoet aan de
overgangsnorm, is afstroom mogelijk naar een 3e klas basisberoepsgericht (BL). Voor de 4
examenvakken (profielafhankelijk) moeten minimaal 22 punten zijn behaald en/of op advies
van de docentenvergadering. Hier mogen maximaal 2 onvoldoendes tussen zitten (5=1
onvoldoende, 4=2 onvoldoendes enz.).

Van klas 3 naar klas 4
De bovenbouw moet gezien worden als een aaneengesloten periode. Alle cijfers die hier
worden behaald, tellen mee voor het eindcijfer c.q. examencijfer. Er is dus ook géén
bevorderingsregeling van klas 3 naar 4. Van de eenmaal gekozen leerweg in de bovenbouw
kan NIET afgeweken worden (behoudens in enkele zeer bijzondere gevallen). In leerjaar 3 en 4
zijn alle toetsen e.d. officieel onderdeel van het schoolexamen.

Overgangsregeling RGO Beroepscampus                                     Pagina 2 van 2


