Stapelen en overgangsnormen Praktisch vmbo-t
Het praktisch vmbo-t en stapelen naar mavo/havo
Overstappen van het Praktisch vmbo-t klas 10 naar de reguliere stroom
Het praktisch vmbo-t is bedoeld als voorbereiding op het mbo in de sector Zorg en Welzijn. Soms
zijn er leerlingen die na klas 10 PT over willen stappen naar havo. Dit heet stapelen. Daarvoor is
alleen aansluiting
op het cultuurprofiel mogelijk. Het eindexamenpakket bestaat dan uit de vakken Nederlands,
Engels, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, kunst algemeen – beeldend en drama.
Voor wie wil stapelen, gelden de volgende eisen:

1. Positief advies leraren college
a. De leerling kan zelfstandig werken
b. De leerling kan zijn werk plannen en organiseren
c. De leerling beschikt over goede leervoorwaarden
d. De leerling is sociaal redzaam en is in staat om persoonlijke vaardigheden in klasverband in te
zetten

2. Goede resultaten
a. Het vmbo-t diploma is behaald met gemiddeld een 6.5 voor de theoretische vakken.
b. Kunst- en bewegingsvakken: hooguit 1 vak onvoldoende

3. Vakken
a. Omdat Duits verplicht is in het havo pakket moeten de extra lessen Duits
met succes gevolgd zijn. Dit betekend dat de betreffende docent Duits en positief advies geeft.
b. Het schakelprogramma mavo-havo (na het centraal schriftelijk examen en de cultuurreis), moet zijn
gevolgd.
Criteria voor toelating tot het schakelprogramma:
• Gemiddeld SE-cijfer (theoretische vakken) is minimaal een 6,5
• Hooguit 1 kunst- of bewegingsvak onvoldoende.
• Toelating tot het schakelprogramma betekent niet automatisch dat de leerling mag stapelen.
Daarvoor moet eerst de eindlijst bekend zijn (gemiddeld 6,5 voor de theoretische vakken).

Overgangsnormen PT klas 7, 8 en 9
De volgende overgangsnormen passen wij toe op het eindrapport van het Praktisch vmbo-t:
• Het eindcijfer komt tot stand door het gemiddelde te nemen van de resultaten van de periode en
vaklessen van een bepaald vak. Er staat op het eindrapport dus maar één cijfer per vak.
• Voor de toelating tot een hogere klas gelden de onderstaande overgangscriteria:

Voor de overgangscriteria verdelen we het programma in drie categorieën:
• Kernvakken: Nederlands, Engels en *Rekenen
• Overige theoretische vakken (en examenvakken in klas 9).
• Praktische, kunstzinnige en bewegingsvakken.

Voor de overgang naar het volgende leerjaar binnen het praktisch vmbo-t geldt:
Hooguit één tekort in de kernvakken Nederlands, Engels en *Rekenen.
Hooguit twee tekorten voor de overige theoretische vakken.
Hooguit één tekort voor de overige praktische, kunstzinnige en bewegingsvakken.
*De status van rekenen is onder voorbehoud. Mocht het vak uiteindelijk niet in de slaag-zakregeling
worden opgenomen, telt het vak mee met de overige theoretische vakken.
- 4,5 ≤ cijfer <5,5 telt als één tekort.
- <4,5 telt als twee tekorten.
• Wanneer een leerling niet aan de overgangscriteria voldoet, bepaalt
de lerarenvergadering of de leerling daadwerkelijk blijft zitten of dat er
advies gegeven wordt tot het volgen van een andere leerweg (op een andere
school).

Blijven zitten:
Om onderwijs aan onze school te kunnen blijven volgen gelden de volgende eisen:
• leerlingen mogen maximaal 1 keer blijven zitten in dezelfde klas
• mogen 1 keer zakken voor het examen

