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Overgangsregels SG Newton klas 2 naar klas 3       2021-2022 

 

- We kijken voor het niveau naar de “determinerende” vakken: 

• basis 2: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij en economie. 

• kader 2: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, economie en Duits. 

• mavo 2: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, biologie, economie, aardrijkskunde, geschiedenis en Duits 

 

- Alle opdrachten en toetsen die becijferd worden, dienen te zijn afgerond.  

 

- Een eindcijfer 5,4 of lager levert een minpunt op. Voor een eindcijfer 4,4 of lager krijgt een leerling twee minpunten. Voor een eindcijfer 3,4 of lager 

krijgt een leerling drie minpunten. 

 

- In de bespreekzone bepaalt het docententeam de best passende doorstroommogelijkheid. 

 

- De vakken LO, techniek, drama, muziek,handvaardigheid en tekenen moeten voldoende worden afgesloten. Indien dit niet het geval is, krijgt de leerling 

een aanvullende opdracht in de laatste schoolweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis 2

- 2 minpunten in de vakken Ned/Eng/wisk/eco

- 3 of 4 minpunten
Bespreekzone: B3/doublure/afstroom

- Maximaal 2 minpunten, waarvan maximaal 1 minpunt in 
de vakken Ned/Eng/wisk/eco

Basis klas 3

- Een 8 of hoger voor de vakken Ned/Eng/M&N/wisk/eco

- Geen minpunten voor de andere vakken 
Kader klas 3
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Kader 2

- 2 minpunten in de vakken Ned/Eng/wisk/eco

- 3 of 4 minpunten
Bespreekzone: K3/doublure/B3

Maximaal 2 minpunten, waarvan maximaal 1 minpunt in de 
vakken Ned/Eng/wisk/eco

Kader klas 3

- Een 8 of hoger voor de vakken Ned/Eng/M&N/wisk/eco

- Geen minpunten voor de andere vakken 
Mavo klas 3

Meer dan 4 minpunten Basis klas 3/doublure

Mavo 2

- Meer dan 4 minpunten Kader klas 3/doublure

- 2 minpunten in de vakken Ned/Eng/wisk/eco

- 3 of 4 minpunten
Bespreekzone: M3/doublure/K3

- Maximaal 2 minpunten, waarvan maximaal 1 minpunt in 
de vakken Ned/Eng/wisk/eco 

Mavo klas 3
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Extra vak of vak of vak op hoger niveau 

 
Vak op hoger niveau voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 

 

Een leerling kan in aanmerking komen voor het verhogen van het niveau voor één vak indien op het eindrapport leerjaar 2 aan de volgende 

voorwaarden zijn voldaan: 

 

• Het te verhogen vak is afgesloten met een 8,0 (niet afgerond) of hoger 

• De leerling voor de volgende vakken gemiddeld een 6,5 behaald heeft: 

- Basisberoepsgericht leerjaar 2: Ned, Eng, wisk, eco, MNA gesplitst in bio en nask 

- Kaderberoepsgericht leerjaar 2: Ned, Eng, wisk, eco, MNA gesplitst in bio en nask 

• Het docententeam adviseert positief 

 

Indien het vak in leerjaar 4 ook op een hoger niveau gevolgt wordt geven ouders hiervoor in leerjaar 3 schriftelijk toestemming, het examen voor dat 

vak zal dan ook op een hoger niveau gedaan worden. 

 

Extra vak voor de kaderberoepsgerichte leerweg: 

 

Leerlingen op kaderniveau kunnen in leerjaar 3 Duits of geschiedenis als extra vak kiezen indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 

• Het eindcijfer voor het vak Duits of geschiedenis in leerjaar 2 is een 7,0 (niet afgerond) of hoger 

• Het docententeam adviseert positief  

 

Extra vak voor mavo: 

 

Leerlingen op mavoniveau kunnen in leerjaar 3 nask 2 als extra vak kiezen indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 

• De vakken wiskunde en nask worden met een 7,5 of hoger afgesloten in leerjaar 2 

• De determinatievakken worden met een 6,0 of hoger afgesloten 

 

N.B het betreft hier een maatwerktraject in samenwerking met een collega-school van het Atlas College. Van de leerling wordt een behoorlijke extra 

inspanning gevraagd. De eventuele lessen vinden plaats op de collega-school. 


