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Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland  

 
1.  

De docentenvergadering heeft het mandaat te beslissen over de overgang en 
determinatie. De beslissing van de vergadering is bindend. Dit geldt ook voor 

beslissingen over overplaatsing naar een ander niveau / andere opleiding.  
 

Bij de eindvergadering dient 2/3e van de lesgevende docenten aanwezig te 
zijn waarbij alle docenten moeten stemmen. Er wordt gewerkt met een 

absolute meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen neemt 
de afdelingsleider de beslissing.  
Bevordering kan alleen plaatsvinden op basis van een complete cijferlijst. Ook 

onderdelen van het curriculum die gerekend worden als handelingsdeel 
moeten afgerond zijn.  
 

2.  
Vaststelling of een leerling al dan niet wordt toegelaten tot het naast hogere 

leerjaar vindt plaats op basis van de bevorderings- en determinatienormen 
zoals die gelden voor het desbetreffende leerjaar. Naast de bevorderings- en 

determinatienormen kunnen de volgende overwegingen een rol spelen bij de 
bespreking:  

A. De werkhouding  
B. Het scoreverloop gedurende het jaar  

C. De algemene indruk die een leerling maakt  
D. Het advies van de basisschool  

E. Eventueel bijzondere omstandigheden gedurende (een deel van) het 
schooljaar  

3.  
De bevorderingsnormen voorzien in een zogenaamde ‘bespreekzone’. De 
uitslag van de bespreking kan zijn:  

A. Bevorderen naar het naast hogere leerjaar op hetzelfde niveau  
B. Bevorderen naar het naast hogere leerjaar op een ander niveau / 

opleiding volgens de daarvoor geldende determinatienormen  

C. Doubleren op een ander niveau / opleiding  

 

Voor klas 3 geldt bovendien:  
bevorderen naar leerjaar 4 mits de cijfers voor het totale vakkenpakket 
voldoen aan de bevorderingsnormen van de betreffende sector / profiel.  

Leerlingen die niet voldoen aan de bevorderings- en determinatienormen en 
onder de bespreekzone zitten, worden niet bevorderd op hetzelfde niveau. De 

uitslag van de bespreking kan zijn:  
A. Bevorderen naar het naast hogere leerjaar op een ander niveau / 

opleiding  
B. Doubleren op een ander niveau / opleiding  

C. Doubleren op hetzelfde niveau is in principe niet mogelijk. In 

uitzonderlijke gevallen kan de docentenvergadering anders beslissen.  
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4.  

In bijzondere gevallen kan de vergadering op voorstel van de afdelingsleider 
een leerling voor overgang bespreken buiten de regelgeving om (bijvoorbeeld 

na ziekte of op sociale indicatie). Dit kan ook gelden voor een bevordering 
naar het naast hoger gelegen niveau.  

Een leerling kan echter niet twee achtereenvolgende jaren buiten de norm 
om bevorderd worden  

 
5.  

Alleen in het geval van zwaarwegende, tot dan toe onbekende argumenten, 
kunnen ouders bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de 

docentenvergadering en om revisie verzoeken. In het geval van revisie zullen 
de afdelingsleiders eerst het verzoek om revisie beoordelen. Bij inwilliging 

van dit verzoek, zal de vergadering zich op basis van de nieuwe gegevens 
opnieuw uitspreken over de bevordering.  
 

6.  
Indien in de procedure van bevordering of in de verwerking van de scores 

fouten zijn opgetreden, wordt deze leerling door de afdelingsleider 
voorgedragen voor revisie.  

 
7.  

Voor het bepalen van tekort-  en compensatiepunten wordt in de onderbouw 
gewerkt met eindscores die worden afgekapt na de eerste decimaal en 

vervolgens afgerond (5,5 = 6 ; 5,49= 5,4 = 5). De eindscores komen tot 
stand op basis van het voortschrijdend gemiddelde.  

 
8.  

De bevordering van een leerling in de onderbouw (m.u.v. de MH en HV 
brugklassen) kan worden afgelezen uit de tabel waarin langs de verticale as 
tekortpunten zijn uitgezet en langs de horizontale as compensatiepunten. 

Tekortpunten ontstaan uit cijfers lager dan een 6, waarbij een 5 telt voor 1 
tekort-punt en een 4 of lager voor 2 tekortpunten. Andersom komen 

compensatiepunten voort uit cijfers hoger dan 6 waarbij een 7 telt als 1 
compensatiepunt en een 8 of hoger als 2 compensatiepunten. In de tabel 

wordt aangegeven bij welke combinatie van tekortpunten en 
compensatiepunten een leerling over gaat, in de bespreekzone zit of niet 

bevorderd is  
 

9. 
Bij de bevordering van een leerling in de dakpanklassen (brugklas mavo-havo 

en brugklas havo-vwo) gelden de determinatienormen zoals beschreven op 
pagina 5 & 6.   

 
10.  

In de bovenbouw wordt voor het bepalen van tekort- en compensatiepunten 
gewerkt met de rekenkundige afrondingsregels conform het 
examenreglement. Dat betekent, dat cijfers voor het SE altijd worden 

berekend op één decimaal nauwkeurig. Het definitieve 
eindcijfer wordt afgerond op helen. 
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Brugklassen mavo/havo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

6 
 

 

Brugklassen havo/vwo 
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Brugklassen atheneum & technasium  

 
De vakken in de atheneum brugklas zijn ingedeeld in 2 categorieën, A en B.  

De vakken van categorie A zijn: Nederlands, Engels en wiskunde (de 
zogenaamde kernvakken).  

 
De vakken van categorie B zijn: Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, 

mens en natuur, science & onderzoek, filosofie, muziek, tekenen en 
handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, onderzoek en ontwerpen (O&O)  

 
Alle vakken worden beoordeeld met een cijfer van 1-10  

 

 

Verder gelden de volgende regels:  

 
Bespreekzone:  

• Bij een onvoldoende in een van de vakken uit categorie A ongeacht het 
aantal compensatiepunten  

• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten)  
• Bij een cijfer lager dan 4  

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: atheneum 2, havo 2, mavo 2  

 
Niet bevorderd naar atheneum 2:  

• Bij twee of meer tekortpunten in de vakken uit categorie A  

• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: havo 2, mavo 2 
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Brugklassen gymnasium  

 
De vakken in de atheneum brugklas zijn ingedeeld in 2 categorieën, A en B.  

De vakken van categorie A zijn: Nederlands, Engels en wiskunde (de 
zogenaamde kernvakken) en klassieke talen.  

 
De vakken van categorie B zijn: Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, 

mens en natuur, science & onderzoek, filosofie, muziek, tekenen en 
handvaardigheid, lichamelijke opvoeding. 

 
Alle vakken worden beoordeeld met een cijfer van 1-10  

  

 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
• Bij een onvoldoende in een van de vakken uit categorie A ongeacht het 

aantal compensatiepunten  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 
• Bij een cijfer lager dan 4  

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: gymnasium 2, atheneum 2 of havo 2 

 
Niet bevorderd naar gymnasium 2:  

• Bij twee of meer tekortpunten in de vakken uit categorie A  
• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: havo 2, mavo 2 
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Bevorderingsnormen mavo 2 
 

 

Verder gelden de volgende regels:   
 

Bespreekzone:  
• Bij een onvoldoende voor het vak Nederlands  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

• Bij een cijfer lager dan 4  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: mavo 3, VMBO 2 of 3 basis- of 
kaderberoepsgerichte leerweg  

 
Niet bevorderd naar mavo 3:  

• Bij 2 of meer tekortpunten in de vakken Nederlands en / of 
Engels  

• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: VMBO basis- of kader beroepsgerichte 

leerweg 2 of 3 
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Bevorderingsnormen mavo 3 
 

 

Verder gelden de volgende regels:   
 

Bespreekzone:  
• Bij een onvoldoende voor het vak Nederlands  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

• Bij een cijfer lager dan 4   
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: mavo 4, VMBO 3 basis- of 
kaderberoepsgerichte leerweg, MBO (entree, vanaf 16 jaar)  

 
Niet bevorderd naar mavo 4:  

• Bij 2 of meer tekortpunten in de vakken Nederlands en / of 
Engels  

• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  
• Bij twee of meer onvoldoendes in het (sector)vakkenpakket 

voor mavo 4  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: VMBO 3 basis- of kader beroepsgerichte 
leerweg, MBO (Entree, vanaf 16 jaar)  

 
Daarnaast geldt nog een sectoreis:  
Voor de verplichte en gekozen vakken voldoet het cijferbeeld aan de 

volgende eisen:  
• maximaal 1x 5 in het totale sectorvakkenpakket  

 
In alle andere gevallen beslist de overgangsvergadering, mede op basis van 

de vakadviezen.   
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 Bevorderingsnormen havo 2 
 

  

 
 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
• Bij een onvoldoende in een van de kernvakken ongeacht het aantal 

compensatiepunten 
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten)   

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: havo 3, mavo 3, mavo 2, VMBO 
kaderberoepsgerichte leerweg  

 
Niet bevorderd naar havo-3  

• Bij een cijfer lager dan 4  
• Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken  

• 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: mavo 2, mavo 3, VMBO kader 

beroepsgerichte leerweg. 
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Bevorderingsnormen havo 3 
 

  

 
 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
• Bij een onvoldoende in een van de kernvakken ongeacht het aantal 

compensatiepunten 
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: havo 4, mavo 4 (indien voortraject 
gevolgd), mavo 3, VMBO kaderberoepsgericht  

 
Niet bevorderd naar havo 4  

• Bij een cijfer lager dan 4  
• Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken  

• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: mavo 4 (indien voortraject gevolgd), 
mavo 3, VMBO kader beroepsgericht, MBO (vanaf 16 jaar)  

 
Daarnaast geldt nog een profieleis:  

Voor de verplichte en gekozen vakken voldoet het cijferbeeld aan de 
volgende eisen:  

• maximaal 1 x 5  
 

In alle gevallen beslist de overgangsvergadering over toelating tot een 

bepaald profiel. De vakadviezen spelen hierin een doorslaggevende rol. Voor 

verdere voorwaarden en eisen verwijzen wij naar het profielkeuzeformulier. 

Overstap van havo 3 naar mavo 4 

Leerlingen die overstappen van havo 3 naar mavo 4 ronden in havo 3 een CKV 

traject af dat met een voldoende wordt afgerond. De behaalde 

cijfers van havo 3 worden omgerekend naar mavo cijfers (op 
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basis van de formule 0.8*cijfer+2). De uitkomst van de omrekening dient te 

voldoen aan de bevorderingseis van de mavo om toegelaten te worden in mavo 

4. 

Wanneer niet voldaan wordt aan de gestelde norm geldend in mavo 4, wordt de 

leerling geplaatst in mavo 3 
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Bevorderingsnormen havo 4 
 

Bij de overgang van klas 4 naar klas 5 worden de voortgangsgemiddelden 

afgerond op helen. Op grond van dit rapport wordt bepaald of de leerling kan 
worden bevorderd. Er wordt gerekend met:  

 
1. ‘tekortpunten’: als het rapportcijfer lager dan een 6 is, is het verschil het 

aantal tekortpunten  

2. ‘compensatiepunten’: als het rapportcijfer hoger dan een 6 is, is het 

verschil het aantal compensatiepunten.  
  

 
 
 
Verder gelden de volgende regels:  

• LO moet voldoende zijn  
• Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond.   

 
 

 

CKV in havo 4 

• Het eindresultaat is een cijfer en telt in havo 5 voor één derde mee als 

onderdeel van het combinatiecijfer wat bestaat uit CKV, 

Maatschappijleer en het PWS.  

• Het cijfer voor CKV moet minimaal afgerond een 4 zijn om voor 

bevordering in aanmerking te komen (zie de slaagzakregeling).  

• Het voor CKV op het eindrapport vermelde cijfer kan maximaal 1 

tekortpunt of 1 compensatiepunt opleveren voor de bevorderingsnorm. 

 

Bespreekzone  
 

• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 
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• Bij een vier of meer dan 1 vijf bij de Kernvakken Ne, En en Wi. Bij C+M 

leerlingen zonder Wiskunde telt Rekenen als kernvak  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: havo-5, MBO (vanaf 16 jaar)  
 

 
Niet bevorderd naar havo-5  

 
• Bij 4 tekortpunten die veroorzaakt worden door vier onvoldoendes  

• Bij een cijfer lager dan 4  
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: MBO (vanaf 16 jaar) 
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Bevorderingsnormen atheneum 2 
 

 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
 

• Bij een onvoldoende in een van de kernvakken ongeacht het aantal 

compensatiepunten  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: atheneum 3, havo 3, havo 2  

 
Niet bevorderd naar atheneum 3:  

 
• Bij een cijfer lager dan 4  

• Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken  
• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: havo 3, havo 2  
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Bevorderingsnormen atheneum 3 
 

 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
 

• Bij een onvoldoende in een van de kernvakken ongeacht het aantal 

compensatiepunten  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: VWO 4, havo 4, havo 3 

 
Niet bevorderd naar VWO 4:  

 
• Bij een cijfer lager dan 4  

• Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken  
• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes  

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: havo 4, havo 3  

 
Daarnaast geldt nog een profieleis:  

Voor de verplichte en gekozen vakken voldoet het cijferbeeld aan de 
volgende eisen:  

• maximaal 1x 5  

 

In alle gevallen beslist de overgangsvergadering over toelating tot een 

bepaald profiel. De vakadviezen spelen hierin een doorslaggevende rol. Voor 

verdere voorwaarden en eisen verwijzen wij naar het profielkeuzeformulier. 
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Bevorderingsnormen gymnasium 2 
 

 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
 

• Bij een onvoldoende in een van de kernvakken of klassieke talen 

ongeacht het aantal compensatiepunten  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: gymnasium 3, atheneum 3, havo 3, 

atheneum 2, , havo 2 
 

Niet bevorderd naar gymnasium 3:  
• Bij een cijfer lager dan 4  

• Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken of klassieke talen  
• Bij twee onvoldoendes in de klassieke talen  

• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes   
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: atheneum 3, atheneum 2, havo 3 of havo 

2 
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Bevorderingsnormen gymnasium 3 
 

 

Verder gelden de volgende regels:  
 

Bespreekzone:  
 

• Bij een onvoldoende in een van de kernvakken of klassieke talen 

ongeacht het aantal compensatiepunten  
• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 

 
Uitslag van de bespreking kan zijn: gymnasium 4, atheneum 4, havo 4, 

atheneum 3 of havo 3 
 

Niet bevorderd naar gymnasium 4:  
• Bij een cijfer lager dan 4  

• Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken of klassieke talen  
• Bij twee onvoldoendes in de klassieke talen  

• Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes   
 

Uitslag van de bespreking kan zijn: atheneum 4, atheneum 3, havo 4 of havo 

3  
Daarnaast geldt nog een profieleis:  

Voor de verplichte en gekozen vakken voldoet het cijferbeeld aan de 
volgende eisen:  

• maximaal 1x 5  

 

In alle gevallen beslist de overgangsvergadering over toelating tot een 

bepaald profiel. De vakadviezen spelen hierin een doorslaggevende rol. Voor 

verdere voorwaarden en eisen verwijzen wij naar het profielkeuzeformulier. 
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Bevorderingsnormen VWO 4 
 

Bij de overgang van klas 4 naar klas 5 worden de voortgangsgemiddelden 
afgerond op helen. Op grond van dit rapport wordt bepaald of de leerling kan 

worden bevorderd. Er wordt gerekend met:  
 

1. ‘tekortpunten’: als het rapportcijfer lager dan een 6 is, is het verschil het 
aantal tekortpunten  

2. ‘compensatiepunten’: als het rapportcijfer hoger dan een 6 is, is het 
verschil het aantal compensatiepunten.  

  

 
 

Verder gelden de volgende regels:  
• LO moete voldoende zijn  

• Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond.  
 

CKV in vwo 4 

• Het eindresultaat is een cijfer en telt in vwo 5 voor de helft mee als 

onderdeel van het combinatiecijfer wat bestaat uit CKV, 
Maatschappijleer.  

• Het cijfer voor CKV moet minimaal afgerond een 4 zijn om voor 
bevordering in aanmerking te komen (zie de slaagzakregeling).  

• Het voor CKV op het eindrapport vermelde cijfer kan maximaal 1 
tekortpunt of 1 compensatiepunt opleveren voor de bevorderingsnorm. 

 

Doublanten 4 vwo (CKV): 

• indien de leerling een eindcijfer voor de 4e klas heeft lager dan een 5.5 
moet de leerling ckv volledig overdoen 

• Mits een voldoende  (= minimaal 5.5) eindcijfer behaald is heeft de 
leerling twee opties: 

- de leerling kan gedurende 1 jaar vrijstelling krijgen voor ckv 
- de leerling kan er voor kiezen het vak ckv van het 4de leerjaar in 

totaliteit over te doen. 
  In dat geval gaat de leerling verder met het dan behaalde cijfer. 

Bespreekzone  

• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal 
compensatiepunten) 
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• Bij een vier of meer dan 1 vijf bij de Kernvakken Ne, En en Wi.  

 
Uitslag van de bespreking (vwo 4 naar vwo 5) kan zijn: vwo 5, havo 4, MBO 

(vanaf 16 jaar)  
Uitslag van de bespreking (vwo 5 naar vwo 6) kan zijn: vwo 6, MBO (vanaf 

16 jaar) 
 

Niet bevorderd naar het naast hogere leerjaar  
• Bij 4 tekortpunten die veroorzaakt worden door vier onvoldoendes  

• Bij een cijfer lager dan 4  
• De vakken die in het combinatiecijfer zitten worden gemiddeld tot één 

cijfer. Indien een van deze vakken een score heeft lager dan 4, wordt 
de leerling niet bevorderd.  

 
Uitslag van de bespreking (vwo 4 naar vwo 5) kan zijn: vwo 4, havo 4, MBO 
(vanaf 16 jaar)  

Uitslag van de bespreking (vwo 5 naar vwo 6) kan zijn: vwo 5, MBO (vanaf 
16 jaar) 
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Bevorderingsnormen VWO 5 
 

1. ‘tekortpunten’: als het rapportcijfer lager dan een 6 is, is het verschil het 
aantal tekortpunten. 

2. ‘compensatiepunten’: als het rapportcijfer hoger dan een 6 is, is het 

verschil het aantal compensatiepunten. 

compensatiepunten 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Tekort- 0           o = over 

punten 1           b = bespreken 

 2           nb = niet bevorderd 

 3            

 4            

 5(+)            

             

 

Verder gelden de volgende regels: 

• LO  moet voldoende zijn 

• Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond.  

 

 

 

CKV in vwo 5 

• Het combinatiecijfer bevat in vwo 5 het cijfer van maatschappijleer en het 
cijfer van CKV. Het combinatiecijfer is onderdeel van de 

compensatieregeling zoals beschreven in de bevorderingsnormen.  
• Het combinatiecijfer is in vwo 5 een rekenkundig afgerond cijfer van CKV 

en Maatschappijleer. De vaststelling van het combinatiecijfer zal plaats 
vinden volgens de afronding conform de bevorderingsregels. Dit houdt in 
dat het combinatiecijfer berekend wordt met de op 1 decimaal afgeronde 

eindcijfers van CKV en maatschappijleer. 
• Dit combinatiecijfer kan in vwo 5 maximaal 2 tekortpunten of 2 

compensatiepunten opleveren voor de bevorderingsnorm. 

 

Bespreekzone 

• Bij 3 onvoldoendes (ongeacht het aantal compensatiepunten) 
• Bij een vier of meer dan 1 vijf  bij de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde A/B/C.  
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Uitslag van de bespreking kan zijn:  vwo 6, vwo 5 of incidenteel havo 4 of 

5 
 

Niet bevorderd naar vwo 5 
• Bij 4 tekortpunten die veroorzaakt worden door vier onvoldoendes 

• Bij een cijfer lager dan 4 

Het gevolg van niet-bevordering kan zijn: vwo 5 of incidenteel havo 4 of 5 
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Overgangsnormen Fast Lane English 

  
Leerlingen die FLE volgen hebben, behalve de reguliere uren Engels, extra 

uren FLE op hun rooster. Voor FLE worden de leerlingen beoordeeld door hun 
docent FLE op basis van de hieronder beschreven uitgangspunten. De 

reguliere lessen Engels hebben geen invloed op de FLE becijfering.  
 

Tijdens het jaar worden de leerlingen beoordeeld op basis van het 
Communicative Language Teaching. We houden hiervoor het Cambridge 

Examinations model aan en beoordelen de volgende vaardigheden:  
• Luisteren (Listening)  
• Lezen (Reading)  

• Schrijven (Writing)  
• Spreken (Speaking)  

• Gespreksvaardigheid (Use of English)  
 

Leerlingen moeten aan het einde van het leerjaar voor ALLE vaardigheden 
een voldoende scoren. Het kan dus voorkomen dat een leerling een ruime 

voldoende heeft voor het schoolvak Engels, maar onvoldoende scoort op één 
van bovengenoemde gebieden. Helaas kan hij of zij dan niet doorstromen 

naar het volgende jaar.  
 

Cijfers worden gegeven in navolging van het „Engels systeem‟, dat wil 
zeggen, ABCDE  

A (Excellent, ±9-10)  A+ and A- can also be given  
B (Good, ±7-8)   B+ and B- can also be given  

C (Average, ±5-6)  C+ and C- can also be given  
D (Insufficient, ±3-4)  D+ and D- can also be given  
E (Bad, ±1-2)   E+ and E- can also be given  

 
Voor alle vaardigheden dient minimaal een C te worden gescoord. C- is 

onvoldoende.  
 

Er zijn drie momenten in het jaar waarop de leerling een FLE-rapport 
meekrijgt. Het eerste rapport wordt uitgedeeld in november, het tweede in 

april, en het laatste en definitieve rapport aan het eind van het jaar. Naar 
aanleiding van de eerste twee rapporten krijgt u de gelegenheid de voortgang 

van uw zoon/dochter te bespreken met de FLE docent, tijdens de 
ouderavond. 


