
 

Heb je een zeer zware 
onvoldoende?

JA
Je bent niet bevorderd, ook 

niet naar havo 4

NEE

Heb je een onvoldoende in je 
kernvakken?

Dut/Eng/Math

JA
Ga door naar het formulier y3-

havo 4

NEE
Heb je minimaal 57 punten 

voor je kernvakken?

JA

Heb je max. 1 zware 
onvoldoende en een 

onvoldoende, met een 
compensatiepunt in de in 
MYP4 te volgen vakken?

JA? 

Je bent over naar MYP 4 als je 
max 1 onvoldoende hebt in de 

in MYP4 te volgen vakken, 
met 1 compensatiepunt in de 

in MYP4 te volgen vakken.

NEE? 

Ga door naar het formulier y3-
havo 4

Heb je max. 1 zware 
onvoldoende met 1 

compensatiepunt in de in 
MYP4 te volgen vakken?

JA? 

Je bent over naar MYP 4 als je 
max 1 onvoldoende hebt in de 

in MYP4 te volgen vakken, 
met 1 compensatiepunt in de 

in MYP4 te volgen vakken.

NEE? 

Ga door naar het formulier y3-
havo 4

Heb je max. twee 
onvoldoendes met 1 

compensatiepunt in de in 
MYP4 te volgen vakken?

JA? 

Je bent over naar MYP 4 als je 
max 1 onvoldoende hebt in de 

in MYP4 te volgen vakken, 
met 1 compensatiepunt in de 

in MYP4 te volgen vakken.

NEE? 

Ga door naar het formulier y3-
havo 4NEE

Ga door naar het formulier y3-
havo 4

OVERGANG Y3 NAAR MYP 4 
2021-2022 

Sum of Criteria Waardering 

29-32 Uitmuntend (=compensatie) 

25-28 Zeer goed (=compensatie) 

20-24 Goed (=compensatie) 

16-19 Voldoende 

13-15 Onvoldoende 

9-12 Zwaar onvoldoende 

0-8 Zeer zwaar onvoldoende 

 

 

 

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 
meer informatie zie "Rapportage en overgang Laar & Berg" op 
www.laarenberg.nl - Leerlingen & ouders - Toetsing, 
Rapportage en overgang.  



 
 

Heb je een zeer zware 
onvoldoende?

JA Je bent niet bevorderd

NEE

Heb je max 1 onvoldoende in je 
kernvakken?

Dut/Eng/Math

JA

Heb je max 1 zware onvoldoende 
en 3 onvoldoendes?

JA? 
Je bent bevorderd naar havo 44als 
je max 2 onvoldoendes of max 1 

zware onvoldoendes hebt in de in 
havo 4 te volgen vakken

NEE? 
Je bent niet bevorderd

Heb je max. 5 onvoldoendes met 1 
compensatiepunt in de in havo 4 

te volgen vakken?

JA? 
Je bent bevorderd naar havo 44als 
je max 2 onvoldoendes of max 1 

zware onvoldoendes hebt in de in 
havo 4 te volgen vakken

NEE? 
Je bent niet bevorderd

NEE Je bent niet bevorderd

OVERGANG Y3 NAAR HAVO 4 
2021-2022 

Sum of Criteria Waardering 

29-32 Uitmuntend (=compensatie) 

25-28 Zeer goed (=compensatie) 

20-24 Goed (=compensatie) 

16-19 Voldoende 

13-15 Onvoldoende 

9-12 Zwaar onvoldoende 

0-8 Zeer zwaar onvoldoende 

 

 

 

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 
meer informatie zie "Rapportage en overgang Laar & Berg" op 
www.laarenberg.nl - Leerlingen & ouders - Toetsing, 
Rapportage en overgang.  


