
Onderbouw  
Basis-/ kaderberoepsgerichte Leerweg  

Leerjaar 1 
 

In het algemeen geldt dat de cijfers op het eindrapport worden afgerond op hele getallen 

en dat cijfers lager dan een 5,0 als twee onvoldoendes tellen. Het eindcijfer is het 

gemiddelde van de vier periodecijfers. In deze basis/kader klas krijgen leerlingen 

rapportcijfers op twee niveaus; een cijfer voor het basisberoepsgerichte niveau en op 

kaderberoepsgericht niveau. Wij willen zittenblijven zoveel mogelijk beperken. De 

docentenvergadering kan een advies geven dat afwijkt van de overgangsnormen, de 

uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de directie. 

 

Kunstvakken: 

Op het eindrapport moet voor handvaardigheid, tekenen, muziek en drama  ieder vak 

voldoende zijn.  De leerling moet voldaan hebben aan alle opdrachten per leerjaar. Bij 

een onvoldoende aan het eind van het jaar zal er een aanvullende opdracht gemaakt 

worden om het cijfer op te halen. Bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 moet aan alle 

opdrachten voldaan zijn. Bij een onvoldoende kan de leerling niet deelnemen aan het 

examenjaar. Ook dan zal een extra opdracht gemaakt moeten worden om tot een 

voldoende te komen. 

 

Lichamelijke oefening: 

Op het eindrapport moet LO afgesloten worden met een voldoende. Alle uren waarbij de 

leerling ongeoorloofd afwezig was, moet worden ingehaald. 

 

Vakken: 

Nederlands 

Engels 

Wiskunde 

Techniek 

Nask 

Biologie/verzorging 

M&M 

 

Op het eindrapport leerjaar 1 Basis/Kaderberoepsgerichte Leerweg naar 

leerjaar 2 Kaderberoepsgerichte Leerweg (rapportcijfers op kader niveau) 

• Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag één keer een 5,0 voorkomen. 

• Voor de overige vakken mag nog één keer een 5,0 voorkomen. 

• In totaal mag er één keer een 4,0 voorkomen, met uitzondering van Nederlands, 

Engels en wiskunde. 

• Scores Cito volgtoets 2 op de onderdelen Nederlandse leesvaardigheid, Engelse 

leesvaardigheid en wiskunde minimaal percentiel score van 20 voor Kader. 

• Huiswerk, inzet, gedrag en inzicht wegen mee in het advies. 

• Een positief advies van docentenvergadering. 

 

Leerjaar 1 Basis-/kaderberoepsgerichte Leerweg naar leerjaar 2 Basis-

/Kaderberoepsgerichte Leerweg (rapportcijfers op basisniveau): 

• Op het eindrapport moeten alle vakken voldoende zijn, met minimaal de volgende 

cijfers:  

o Vier keer een 7,5 

o Drie keer een 6,5 

• Huiswerk, inzet, gedrag en inzicht wegen mee in het advies. 

• Een positief advies van docentenvergadering. 

 

Leerjaar 1 Basis/Kaderberoepsgerichte Leerweg naar leerjaar 2 

Basisberoepsgerichte leerweg (rapportcijfers op basisniveau)  



• Maximaal twee onvoldoendes (twee onvoldoendes = twee keer een 5,0 of één 

keer een 4,0). 

• Huiswerk, inzet, gedrag en inzicht wegen mee in het advies. 

• Een positief advies van docentenvergadering. 

Bij meer dan twee onvoldoendes besluit de docentenvergadering uit de keuze: 

• Doubleren. 

• Taak mee in de zomervakantie. 

• Andere leerroute. 

 


