Doorstroming mavo-4  havo-4 of havo-5  atheneum-5
Voor leerlingen uit mavo-4 die door willen stromen naar havo-4 of leerlingen die van havo-5
willen doorstromen naar atheneum-5, spelen de volgende elementen een rol bij de toelating.
1.
2.
3.
4.

Cijfereis
Vakkeneis
Toelatingsgesprek
Vmbo-advies of havo-advies

Een leerling dient zich voor 1 maart zelfstandig aan te melden bij de decaan voor
doorstroming naar havo-4 of atheneum-5.
1. Cijfereis:
Het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers, op de cijferlijst bij het eindexamen moet
≥ 6,8 zijn. Bij deze berekening telt het cijfer voor het schoolexamen maatschappijleer mee op
de mavo en het combinatiecijfer op de havo.
Een cijfer van een extra vak mag vervallen voor de berekening van dit gemiddelde, maar dan
mag het niet gaan om een vak dat gekozen wordt in het vakkenpakket op de havo of het
atheneum.
2. Vakkeneis:
Voor instroom in de havo of het atheneum worden de volgende minimumeisen aan het
vakkenpakket gesteld:
HAVO
C&M-profiel
E&M-profiel
N&G-profiel
N&T-profiel

Frans of Duits
Wiskunde en economie
Wiskunde en Nask1
Wiskunde en Nask1

ATHENEUM
C&M-profiel
E&M-profiel
N&G-profiel
N&T-profiel

Wiskunde A
Geen
Geen
Geen

Overige deficiënties zijn onderwerp tijdens het toelatingsgesprek.
Positieve punten zijn:
- Als keuzevak is een moderne vreemde taal voldoende afgerond.
- Er is in een extra vak examen gedaan.
3. Vmbo- of havo-advies:
Bij elke leerling die zich aanmeldt, wordt advies gevraagd aan het vmbo of havo van herkomst.
Dit advies heeft betrekking op werkhouding, absentie, motivatie en capaciteiten. De decaan of
de afdelingsleider wint deze informatie in.
4. Toelatingsgesprek:
Elke leerling die zich aanmeldt voor havo-4 of atheneum-5 krijgt een toelatingsgesprek bij de
afdelingsleider, samen met ouders.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• werkhouding
• absentie-verleden
• motivatie
• kansen; hierbij wordt ook gesproken over de aansluiting van vakken op het gekozen
profiel

Besluit tot toelating in havo-4 of atheneum-5
Op basis van deze vier elementen neemt de havo- of atheneum-school een beslissing.
Wanneer een leerling om bijzondere redenen niet aan de eisen voldoet, kan de school
besluiten deze leerling toch te plaatsen.
Als een havo of atheneum besluit dat een leerling niet plaatsbaar is, dan wordt dit
gerapporteerd aan de verwijzende school. Wanneer een andere school over deze leerling
advies inwint bij de toeleverende school, dan zal deze weigering met redenen omkleed
gemeld worden.

