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Overgang
Indeling leerwegen
Overplaatsing

Overgangsreglement. Rudolf Steiner College. Schooljaar 2020-2021

Voorwoord
Dit overgangsdocument heeft betrekking op de leerlingen van het Rudolf Steiner College uit:
-

Klas 7, alle niveaus
Klas 8, alle niveaus
Klas 3h9
Klas 3v9
3ta9

Voor leerlingen die reeds in een examentraject zitten (en een PTA volgen), zijn de
overgangscriteria opgenomen in het examenreglement. Het examenreglement is opgenomen
op de website.

Rotterdam, 29 september 2020
S. Cooiman
Rector
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Klas 7
In klas 7 zijn de leerlingen ingedeeld in de leerweg vmbo-tl/havo, dan wel havo/vwo. In
principe blijft deze indeling in leerwegen gedurende twee jaar intact.
Aan het einde van klas 7 is er een beperkte mogelijkheid om van leerweg te veranderen:

De overgang naar klas 8
Een overgang van de leerweg vmbo-tl/havo naar havo/vwo is aan de orde als:
• de leraren een sterk vermoeden hebben dat de leerling kan doorstromen naar het
vwo. Wanneer dit zo is, wordt dit in gesprek gebracht met ouders en leerling.
Een overgang van de leerweg havo/vwo naar vmbo/havo is aan de orde als:
• Het criterium ‘Resultaat’ lager is dan een 5,5 voor zowel het gemiddelde van de
periodelessen als het gemiddelde van de vaklessen (alle talen plus wiskunde).
• De meerderheid van de adviezen van de leraren vmbo-tl/havo is.
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Klas 8
In klas 9 worden de leerlingen ingedeeld in drie leerwegen:
• vmbo-tl
• havo
• vwo
In klas 8 wordt toegewerkt naar de indeling voor klas 9, waarbij de volgende stappen worden
ondernomen:
• Na het rapport van het eerste trimester krijgen de leerlingen een voorlopig
leerwegadvies.
• Na het rapport van het tweede trimester, voor de meivakantie, ontvangen alle
leerlingen een voortgangsadvies.
• Na het rapport van het derde trimester worden de leerlingen definitief ingedeeld in de
leerwegen vmbo-tl, havo of vwo.
Door de adviezen die de school geeft, kunnen er vragen ontstaan bij ouders en/of leerlingen.
Hierdoor kan gesprek ontstaan en zo nodig kunnen er acties worden ondernomen om de
resultaten te verbeteren wanneer dat binnen de mogelijkheden behoort.
NB. De 8e klas kent geen herkansingsregeling.

Overgangscriteria klas 2th8
Indeling in klas 9 in de leerweg vmbo-tl
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Voor de periodelessen moet gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 worden behaald.
Hierbij gaan wij uit van alle perioden, met uitzondering van ‘periode 41’ en de periode
Rotterdam. Het gemiddelde wordt dus bepaald over de tien overige periodes die in
het jaar gegeven zijn.
• Van de twee kernvakken (Nederlands en Engels) mag één vak onder de 5,5, maar
niet lager dan 5,0 zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is vmbo-tl.
Indeling in klas 9 in de leerweg havo
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Voor de periodelessen moet gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 worden behaald.
Hierbij gaan wij uit van alle perioden, met uitzondering van ‘periode 42’ en de periode
12

Periode 4 wordt door de mentoren zelf vormgegeven. Per klas kan de inhoud verschillen.
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•
•

Rotterdam. Het gemiddelde wordt dus bepaald over de tien overige periodes die in
het jaar gegeven zijn.
Van de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) mag één vak onder de 7,5
zijn, maar niet lager dan 7,0 zijn.
De meerderheid van de adviezen van de leraren is havo.

Wat als een leerling in de leerweg vmbo-tl/havo niet voldoet aan de minimale criteria
Voldoet een leerling in de leerweg vmbo-tl/havo bij het eindrapport van klas 8 niet aan de
criteria voor de leerweg vmbo-tl, dan zijn er twee mogelijkheden:
• De leerling doubleert
• De leerling stroomt uit naar een meer passende vorm van onderwijs.

Overgangscriteria klas 2hv8
Indeling in klas 9 in de leerweg havo
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Van de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) mag één vak
onvoldoende zijn, maar niet lager dan 5,0 zijn.
• Voor de periodelessen moet gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 worden behaald.
Hierbij gaan wij uit van alle perioden, met uitzondering van ‘periode 43’ en de periode
Rotterdam. Het gemiddelde wordt dus bepaald over de tien overige periodes die in
het jaar gegeven zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is havo.
Indeling in klas 9 in de leerweg vwo
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Voor de periodelessen moet gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 worden behaald.
Hierbij gaan wij uit van alle perioden, met uitzondering van ‘periode 44’ en de periode
Rotterdam. Het gemiddelde wordt dus bepaald over de tien overige periodes die in
het jaar gegeven zijn.
• Van de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) mag één vak onder de 7,5
zijn, maar niet lager dan 7,0 zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is vwo.
Wat als een leerling in de leerweg havo/vwo niet voldoet aan de minimale criteria
Voldoet een leerling in de leerweg havo/vwo bij het eindrapport van klas 8 niet aan de
minimale criteria voor de leerweg havo, dan wordt de leerling ingedeeld in klas 9 vmbo-tl.
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Periode 4 wordt door de mentoren zelf vormgegeven. Per klas kan de inhoud verschillen.
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Overgang van klas 3ta9 naar 4ta10
Het rapport van het tweede trimester is een duidelijke indicatie of bevordering tot de
mogelijkheden behoort. Bij twijfel over bevordering zullen er al gesprekken plaats vinden en
opties voor de toekomst besproken worden.
Het eindrapport vormt de grondslag voor de voortgang.
Overgangscriteria
• Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 gemiddeld minimaal een 5,5 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet
toegestaan. Hierbij worden de resultaten van de periodelessen en de vaklessen
gemiddeld.
• Alle onderdelen uit het PTA zijn met een cijfer afgerond (dus geen 1,0) of met
voldoende/goed beoordeeld;
• Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 zijn de SE eindcijfers gemiddeld
minimaal een 5,5 als resultaat. Daarbij mogen maximaal twee resultaten afgerond
niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet toegestaan.
• Voor het vak kunst minimaal een 5,5 gemiddeld voor de PTA schoolexamen ipv PTA
toetsen.
• Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.
De beoordeling over de toelating tot klas 10 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleider.

Overgang van klas 3h9 naar 4h10
•

•

•
•
•
•
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Voor de vaklessen ne/en/wi mag één vak onvoldoende zijn, maar niet lager dan 5,0.
Twee van deze drie vakken moeten voldoende zijn, minimaal een 5.5. Voor de
leerlingen die het vak wiskunde niet kiezen in het pakket van klas 10 moet
Nederlands of Engels minimaal een 5,5 als resultaat hebben. Een cijfer lager dan
afgerond een 4,0 is voor deze vakken niet toegestaan.
Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10, gemiddeld minimaal een 5,5 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet
toegestaan.
De cijfers voor de trimesterband `exact’ (natuurkunde, scheikunde, biologie) worden
gemiddeld. Het gemiddelde telt samen met de andere vakken, mee voor de
overgang.
Bij vakken die zowel perioderesultaten hebben alsook vaklesresultaten worden de
cijfers gemiddeld voor de overgang.
Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat.
Er mag maximaal slechts één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een
afgeronde 4 worden afgesloten.
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•
•

Voor de keuze van wiskunde B in klas 10, moet minimaal een 7,0 gehaald zijn voor
de vakles Wiskunde.
Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.

De beoordeling over de toelating tot klas 4h10 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.
Een leerling in de havo-leerweg die niet voldoet aan de overgangscriteria wordt geplaatst in
klas 4t10 of in 3h9. Dit gebeurt na overleg met leerling en ouders. Het besluit hierover ligt bij
de teamleiders.

Overgang van klas 3v9 naar klas 4v10
•
•

•
•
•
•
•
•

Voor de vaklessen ne/en/wi mag één vak onvoldoende zijn, maar niet lager dan 5,0.
Twee van deze drie vakken moeten voldoende zijn, minimaal een 5.5.
Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 gemiddeld minimaal een 5,5 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 is niet
toegestaan. Hierbij worden voor Nederlands en de exacte vakken de resultaten van
de periodes en de vaklessen gemiddeld.
De cijfers voor de trimesterband `exact’ (natuurkunde, scheikunde, biologie) en de
trimesterband `gamma’ (economie, geschiedenis, aardrijkskunde) worden gemiddeld.
Het gemiddelde telt samen met de andere vakken mee voor de overgang.
Bij vakken die zowel perioderesultaten hebben alsook vaklesresultaten worden de
cijfers gemiddeld.
Er mag maximaal slechts één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een
afgeronde 4 worden afgesloten.
Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat.
Voor de keuze van wiskunde B moet minimaal een 7,0 gehaald zijn voor de vakles
Wiskunde.
Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.

De beoordeling over de toelating tot klas 4v10 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.
Een leerling in de vwo-leerweg die niet voldoet aan de overgangscriteria wordt geplaatst in
klas 4h10 of in 3v9. Dit gebeurt na overleg met leerling en ouders. Het besluit hierover ligt bij
de teamleiders.

Sebastiaan Cooiman
rector
Rotterdam, 29 september 2020
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