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Bevorderingsprocedure havo/vwo 1 Orion Lyceum 

 

Een leerling uit havo/vwo 1: 

 

 

 

 

•maximaal 3 tekortpunten heeft waarvan

•niet meer dan één tekortpunt in de kernvakken 

voorkomt en 

•het totaal cijfergemiddelde 6,0 of hoger is en

•het onderzoek, rekenvaardigheden en de 

opdrachten voor leerplantijd met een voldoende zijn 

afgerond.

wordt regulier 

bevorderd als hij/zij:

•maximaal 5 tekortpunten heeft waarvan

•niet meer dan twee tekortpunten in de kernvakken 

voorkomen en

•er geen cijfers onder de 4 voorkomen.

krijgt een advies t.a.v.

bevordering als hij/zij:

•niet aan de voorwaarden voor reguliere bevordering 

of een advies t.a.v. de bevordering heeft voldaan 

en/of

•reeds eerder tegen het advies van de 

leerlingenbespreking in gekozen heeft voor 

bevordering naar een volgend leerjaar.

krijgt een bindend besluit 

t.a.v. bevordering als hij/zij:



Bevorderingsprocedure havo/vwo 2 Orion Lyceum 

 

Een leerling uit havo/vwo 2: 

 

 

Naast het bevorderingsbesluit geeft de rapportvergadering een advies over plaatsing in havo 

3 of vwo 3. 

•maximaal 3 tekortpunten heeft waarvan

•niet meer dan één tekortpunt in de kernvakken 

voorkomt en

•het totaal cijfergemiddelde 6,0 of hoger is en

•het onderzoek, rekenvaardigheden en de 

opdrachten voor leerplantijd met een voldoende zijn 

afgerond.

wordt regulier 

bevorderd als hij/zij:

•maximaal 5 tekortpunten heeft waarvan

•niet meer dan twee tekortpunten in de kernvakken 

voorkomen en

•er geen cijfers onder de 4 voorkomen.

krijgt een advies t.a.v. 

bevordering als hij/zij:

•niet aan de voorwaarden voor reguliere bevordering 

of een advies t.a.v. de bevordering heeft voldaan 

en/of

•reeds eerder tegen het advies van de 

leerlingenbespreking in gekozen heeft voor 

bevordering naar een volgend leerjaar.

krijgt een bindend besluit 

t.a.v. bevordering als hij/zij:



Bevorderingsprocedure havo3 en vwo 3 Orion Lyceum 

 

Een leerling uit havo 3 of vwo 3: 

 

 

Naast het bevorderingsbesluit neemt de rapportvergadering een bindend besluit over 

plaatsing in havo 4  of vwo 4. 

•maximaal 3 tekortpunten heeft waarvan

•niet meer dan één tekortpunt in de kernvakken 

voorkomt en

•het totaal cijfergemiddelde 6,0 of hoger is en

•het onderzoek, rekenvaardigheden en de 

opdrachten voor leerplantijd met een voldoende zijn 

afgerond.

wordt regulier 

bevorderd als hij/zij:

•meer dan 3 tekortpunten heeft, waarvan:

•maximaal 3 tekortpunten in de gekozen en 

verplichte vakken, waarvan

•niet meer dan twee tekortpunten in de kernvakken 

voorkomen en

•het totaal cijfergemiddelde  in de gekozen en 

verplichte vakken 6,0 of hoger is en

•het onderzoek, rekenvaardigheden en de 

opdrachten voor leerplantijd met een voldoende zijn 

afgerond.

krijgt een advies t.a.v. 

bevordering als hij/zij:

•niet aan de voorwaarden voor reguliere bevordering 

of een advies t.a.v. de bevordering heeft voldaan 

en/of

•reeds eerder tegen het advies van de 

leerlingenbespreking in gekozen heeft voor 

bevordering naar een volgend leerjaar.

krijgt een bindend besluit 

t.a.v. bevordering als hij/zij:



Bevorderingsprocedure havo 4 Orion Lyceum/ Campus 

 

Een leerling uit havo 4: 

 

 

 

•niet voor meer dan twee vakken tekortpunten heeft 

en

•niet meer dan drie tekortpunten heeft en minimaal 

een 6.0 gemiddeld staat (waarbij CKV en 

maatschappijleer samen één combinatiecijfer 

vormen) en

•niet meer dan één tekortpunt heeft voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en

•geen drie of lager scoort en

•een voldoende of goed heeft behaald voor het vak lo

wordt regulier 

bevorderd als hij/zij:

•niet voor meer dan vier vakken tekortpunten heeft 

en

•niet meer dan vier tekortpunten (waarbij CKV en 

maatschappijleer samen één combinatiecijfer 

vormen) en

•niet meer dan één tekortpunt heeft voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en

•geen drie of lager scoort en

•een voldoende of goed heeft behaald voor het vak lo

krijgt een advies t.a.v. 

bevordering als hij/zij:

•niet aan de voorwaarden voor reguliere bevordering 

of een advies t.a.v. de bevordering heeft voldaan 

en/of

•reeds eerder tegen het advies van de 

leerlingenbespreking in gekozen heeft voor 

bevordering naar een volgend leerjaar.

krijgt een bindend besluit 

t.a.v. bevordering als hij/zij:



Bevorderingsprocedure vwo 4 Orion Lyceum/ Campus 

 

Een leerling uit vwo 4: 

 

 

 

 

•niet voor meer dan twee vakken tekortpunten heeft 

en

•niet meer dan drie tekortpunten heeft en minimaal 

een 6.0 gemiddeld staat en

•niet meer dan één tekortpunt heeft voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en

•geen drie of lager scoort en

•een voldoende of goed heeft behaald voor de vakken 

lo en levensbeschouwing.

wordt regulier bevorderd als 

hij/zij:

•niet voor meer dan vier vakken tekortpunten heeft 

en

•niet meer dan vier tekortpunten (waarbij CKV en 

maatschappijleer samen één combinatiecijfer 

vormen) en

•niet meer dan één tekortpunt heeft voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en

•geen drie of lager scoort en

•een voldoende of goed heeft behaald voor de vakken 

lo en levensbeschouwing

krijgt een advies t.a.v. 

bevordering als hij/zij:

•niet aan de voorwaarden voor reguliere bevordering 

of een advies t.a.v. de bevordering heeft voldaan 

en/of

•reeds eerder tegen het advies van de 

leerlingenbespreking in gekozen heeft voor 

bevordering naar een volgend leerjaar.

krijgt een bindend besluit 

t.a.v. bevordering als hij/zij:



Bevorderingsprocedure vwo 5 Orion Lyceum/ Campus 

 

Een leerling uit vwo 5: 

 

 

•niet voor meer dan twee vakken tekortpunten heeft 

en

•niet meer dan drie tekortpunten heeft en minimaal 

een 6.0 gemiddeld staat (waarbij CKV en 

maatschappijleer samen één combinatiecijfer 

vormen) en

•niet meer dan één tekortpunt heeft voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en

•geen drie of lager scoort en

•een voldoende of goed heeft behaald voor de vakken 

lo en levensbeschouwing. 

wordt regulier 

bevorderd als hij/zij:

•niet voor meer dan vier vakken tekortpunten heeft 

en

•niet meer dan vier tekortpunten (waarbij CKV en 

maatschappijleer samen één combinatiecijfer 

vormen) en

•niet meer dan één tekortpunt heeft voor de vakken 

Nederlands, Engels, wiskunde en

•geen drie of lager scoort en

•een voldoende of goed heeft behaald voor de vakken 

lo en levensbeschouwing

krijgt een advies t.a.v. 

bevordering als hij/zij:

•niet aan de voorwaarden voor reguliere bevordering 

of een advies t.a.v. de bevordering heeft voldaan 

en/of

•reeds eerder tegen het advies van de 

leerlingenbespreking in gekozen heeft voor 

bevordering naar een volgend leerjaar.

krijgt een bindend besluit 

t.a.v. bevordering als hij/zij:


