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Overgangsnormen klas 1     2020-2021 
Algemeen: 

 De overgangsnormen geven aan wanneer een leerling bevorderd is, besproken wordt of niet 
bevorderd is. 

 De overgangsnorm is gebaseerd op het gewogen gemiddelden van het gehele jaar. 

 Bij de bespreking van een leerling worden alle relevante omstandigheden meegewogen en is 
er niet alleen een cijfermatige afweging. 

 De (voor)vergadering kan een leerling, die niet aan de overgangsnorm voldoet, in 
uitzonderlijke gevallen toch opvoeren om te bespreken. 

 De vergadering kan een leerling, die niet aan de overgangsnorm voldoet, verwijzen naar 
onderwijs van een lager niveau. 

 In de brugklas doubleren is op de Montessori Mavo Rotterdam niet mogelijk. 

 Twee keer, binnen drie schooljaren, doubleren is op de Montessori Mavo Rotterdam niet 
mogelijk. 

 

Voor alle klassen: 

 Leidt de afronding van een cijfer tot een 5 dan is er sprake van één tekort. 

 Leidt de afronding van een cijfer tot een 4 of lager is er sprake van twee tekorten. 
 
 

Klas 1: 

Bevordering geschiedt op basis van 8 cijfers:  

 Bij Nederlands en Engels mag maximaal 1 tekort (1× vijf) voorkomen. 
 
BEVORDERD: 

 0, 1 of 2 tekorten waarbij de som van de niet-afgeronde cijfers minimaal 48 punten bedraagt. 
 
BESPREKEN: 

 3 tekorten waarbij de som van de niet-afgeronde cijfers minimaal 48 punten bedraagt. 
 
NIET BEVORDERD: 

 4 tekorten of meer. 
 
Rekenen: 
Aan het einde van het schooljaar dient de leerling een streefpercentage behaald te hebben van 40% 
op 2F niveau. Is dit niet gelukt, dan dient in het erop volgende schooljaar tijdens MMR-uren e/o extra 
aandacht aan rekenen besteed te worden. De score van de eindtoets speelt geen rol bij de overgang. 
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Aantal tekorten Minimum 

puntentotaal 

Resultaat 

 

0 48 Bevorderd   

1 48 Bevorderd   

2 48 Bevorderd   

3 48  Bespreken  

3 <48   Niet bevorderd 

4 of meer    Niet bevorderd 

 
 
 
 

Overtap naar 2 havo: 
 

• Geen onvoldoendes 
• Alle vakken bij elkaar gemiddeld 8 
• Bij de toetsen goed scoren op Inzichtsniveau RTTI 
• Minimaal gebruik maken van herkansingsrecht 
• Sublieme studiehouding 
• Bij leerlingbegeleidingskaart minimaal in categorie gevorderd/ excellent scoren 
• Kunnen aantonen dat je extra inzet voor de brede ontwikkeling hebt laten zien 
• Hiaten bij het vakken die niet op de MMR worden aangeboden, moeten op eigen 

gelegenheid ingehaald worden.  

 

  



 

3 
 

Overgangsnormen klas 2    2020-2021 

 
Algemeen: 

 De overgangsnormen geven aan wanneer een leerling bevorderd is, besproken wordt of niet 
bevorderd is. 

 De overgangsnorm is gebaseerd op het gewogen gemiddelden van het gehele jaar. 

 Bij de bespreking van een leerling worden alle relevante omstandigheden meegewogen en is 
er niet alleen een cijfermatige afweging. 

 De (voor)vergadering kan een leerling, die niet aan de overgangsnorm voldoet, in 
uitzonderlijke gevallen toch opvoeren om te bespreken. 

 De vergadering kan een leerling, die niet aan de overgangsnorm voldoet, verwijzen naar 
onderwijs van een lager niveau. 

 In de brugklas doubleren is op de Montessori Mavo Rotterdam niet mogelijk. 

 Twee keer, binnen drie schooljaren, doubleren is op de Montessori Mavo Rotterdam niet 
mogelijk. 

 

Voor alle klassen: 

 Leidt de afronding van een cijfer tot een 5 dan is er sprake van één tekort. 

 Leidt de afronding van een cijfer tot een 4 of lager is er sprake van twee tekorten. 

 

Klas 2: 
 
Bevordering geschiedt op basis van 9 cijfers:  

 Bij Nederlands en Engels mag maximaal 1 tekort (1× vijf) voorkomen. 

 Nederlands moet minimaal een 5 zijn. 
 
BEVORDERD: 

 0,1 of 2 tekorten waarbij de som van de niet-afgeronde cijfers minimaal 54 punten bedraagt. 
 
BESPREKEN: 

 3 tekorten waarbij de som van de niet-afgeronde cijfers minimaal 54 punten bedraagt. 
 
NIET BEVORDERD: 

 4 tekorten of meer. 
 
Rekenen: 
Aan het einde van het schooljaar dient de leerling een streefpercentage behaald te hebben van 50% 
op 2F niveau. Is dit niet gelukt, dan dient in het erop volgende schooljaar tijdens MMR-uren e/o extra 
aandacht aan rekenen besteed te worden. De score van de eindtoets speelt geen rol bij de overgang. 
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Aantal tekorten Minimum 

puntentotaal 

Resultaat 

 

0 54 Bevorderd   

1 54 Bevorderd   

2 54 Bevorderd   

3 54  Bespreken  

3 <54   Niet bevorderd 

4 of meer    Niet bevorderd 

 
 
 

Overtap naar 3 havo: 
 

• Geen onvoldoendes 
• Alle vakken bij elkaar gemiddeld 8 
• Bij de toetsen goed scoren op Inzichtsniveau RTTI) 
• Minimaal gebruik maken van herkansingsrecht 
• Sublieme studiehouding 
• Bij leerlingbegeleidingskaart minimaal in categorie gevorderd/ excellent scoren 
• Kunnen aantonen dat je extra inzet voor de brede ontwikkeling hebt laten zien 
• Hiaten bij de vakken die op de MMR niet aangeboden worden, moeten op eigen 

gelegenheid ingehaald worden. 

 

 
 


