Overgangsnormen onderbouw Locatie VMBO

Leerjaar 1 en 2 vmbo is een tweejarig traject met aan het eind van de tweede klas een advies over de te
volgen leerweg in de 3e klas. De vakken die van belang zijn bij de advisering voor klas 3 noemen we de DRV
= doorstroom relevante vakken.
De DRV in de onderbouw zijn:
Ne = Nederlands, En = Engels, Du = Duits (alleen voor tl), Wi = Wiskunde, Re = Rekenen, Ec = Economie en Nz
= Natuur en zorg.

Leerlingen in het vmbo volgen in klas 1 en in klas 2 daar waar nodig een individuele route. Leerlingen van
klas 1 gaan zonder overgangsnormen naar klas 2. Uiteraard worden deze leerlingen goed gemonitord door
de mentor en het team. Wel wordt gekeken of een leerling in klas 2 het BB-niveau aankan. Is dit niet het
geval dan wordt een PRO-advies gegeven. Is een leerling t.a.v. het gedrag en/of niveau door ons niet
voldoende te begeleiden dan volgt een VSO-advies.

Bij de advisering voor klas 3 wordt gekeken naar:
- Het leerling profiel IQ (intelligentie) / DQ (didactisch quotiënt = verhouding tussen mogelijkheden IQ en het
niveau waarop een leerling presteert)
- Persoonlijkheidsfactoren zoals werkhouding
- Leerprocessen
- Leervorderingen/ resultaten
- Zelfstandigheid

Het gemiddelde van de DRV wordt berekend en vermeld. De andere vakken bijv. M&M = mens en
maatschappij komen wel op het rapport maar worden niet meegeteld in het gemiddelde van de DRV.
De aspecten werkhouding en zelfstandigheid zijn bij deze vakken wel medebepalend voor de advisering.
Een BB-leerling kan naar KB als hij/zij op de DRV (op BB-niveau) gemiddeld een 8 staat. Een BB-leerling kan
sommige vakken op KB-niveau doen. Hij/zij moet voor dat vak gemiddeld een 8 staan (op BB -niveau). Dit
vak kan op het examen niet meer als compensatie voor andere vakken worden meegenomen.
Een KB-leerling moet een 7,5 staan voor de DRV om KB klas 3 te gaan doen. Is dit niet het geval dan gaat een
leerling in klas 3 op BB-niveau verder. Een KB-leerling kan naar TL als hij/zij op de DRV (op KB-niveau)
gemiddeld een 8 staat. Een KB-leerling kan sommige vakken op TL-niveau doen. Hij/zij moet voor dat vak
gemiddeld een 8 staan (op KB-niveau). Dit vak kan op het examen niet meer als compensatie voor andere
vakken worden meegenomen.
Een TL-leerling moet een 7,5 staan voor de DRV om TL klas 3 te gaan doen. Is dit niet het geval dan gaat een
leerling in klas 3 op KB-niveau verder.
Bij de advisering naar klas 3 wordt door het team gekeken naar de volgende items, waarbij resultaten maar
1 onderdeel zijn.

