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Vaststelling niveau van klas 8 naar klas 9 

De plaatsing van leerlingen in klas 7 gebeurt op grond van het basisschooladvies. Als in de 
middenbouw (klas 7-8) blijkt dat een leerling een niet meer passend basisschooladvies heeft 
meegekregen, kan de lerarenvergadering adviseren een leerling in een andere niveauklas te plaatsen. 
De klassenleraar en/of teamleider bespreekt het advies met de ouders/verzorgers. Uiteindelijk neemt 
de lerarenvergadering een definitief besluit.  
 
Naar aanleiding van het tweede trimesterrapport in klas 8 wordt er door de lerarenvergadering een 
voorlopig niveauadvies afgegeven. Het definitieve besluit wordt in de overgangsvergadering van klas 
8 naar klas 9 genomen. 
 
Uitwerking van de regeling: 
 
1. Indicaties voor opstroom van mavo/vmbo-t naar havo 
 

• De leerling kan voldoende zelfstandig werken. 
• De leerling kan zijn werk ruim voldoende plannen. 
• De leerling heeft het huiswerk met grote regelmaat af en levert opdrachten op tijd in. 
• De leerling behaalt gemiddeld resultaten van een 6.8 of hoger op het tweede niveau voor de 

theoretische vakken en de periodes. 
 

Wanneer een leerling op minimaal drie van de genoemde vier indicaties opvalt geeft dit aanleiding 
voor bespreking in de lerarenvergadering. 
De lerarenvergadering stelt vast of de leerling wel/niet voldoet aan genoemde indicaties en of de 
leerling op grond hiervan kan opstromen naar havo.  
Wanneer een leerling na klas 9 havo niet bevorderd kan worden naar klas 10 havo, zal deze weer 
afstromen naar klas 9 mavo/vmbo-t. 
 
2. Indicaties voor afstroom/doublure 
 

• De leerling kan onvoldoende zelfstandig werken. 
• De leerling kan het werk onvoldoende plannen. 
• De leerling behaalt voor de theoretische vakken gemeten op het laagste niveau gemiddeld 

een 5,5 of lager  
• De leerling behaalt voor de periodes op het eerste niveau gemiddeld een 5,5 of lager. 
• De kunstzinnige vakken zijn gemiddeld onder 5,5 afgerond. 

 
Het besluit tot plaatsing van een leerling ligt altijd bij de lerarenvergadering. 
Na elk trimesterrapport vindt een voortgangsgesprek plaats met leerlingen voor wie afstroom of 
doubleren dreigt. 
 
Wanneer een leerling voor de tweede maal moet doubleren kan de leerling niet op de huidige school 
ingeschreven blijven staan. Een overstap naar een andere school is dan noodzakelijk. 
 
3. Voor alle leerlingen die niet in aanmerking komen voor op- of afstroom geldt dat ze bevorderd 
worden tot klas 9 mavo/vmbo-t. Na het behalen van het mavo diploma blijft stapelen naar havo op 
deze school mogelijk. 
 
 


