INSTROOM VAN MAVO-4 IN HAVO-4
Om in te kunnen stromen vanuit mavo-4 in havo-4 zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan
moet worden voor toelating:
1. Positief advies van de docenten:
De docenten uit mavo-4 brengen een advies uit over de leerling op grond van:
 Motivatie
 Inzet
 Studiehouding
De leerling komt in aanmerking voor het doorlopen van het instroomtraject, indien het
gemiddeld SE-cijfer minimaal 6,5 bedraagt
2. Een motivatie gesprek met de teamleider van het havo.
De leerling krijgt een overzicht van het inhaaltraject.
Daarnaast kennen we een verplichting van vakken die gevolgd moeten zijn in mavo-4 om in te
kunnen stromen in een van de vier profielen van het havo. Zie onderstaande tabel.
3. Er moet examen gedaan zijn in die vakken die in het te kiezen profiel voor het havo zitten (zie
onderstaand schema):
Havo-profiel
Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij

Verplichte vakken
Wiskunde + nask1 + nask2
Wiskunde + nask2 + biologie
Wiskunde + economie + geschiedenis
Frans of Duits + geschiedenis + tekenen
Frans + Duits + geschiedenis

1. Cijfers:
 Na het CSE (SE + CE) komt de leerling in aanmerking voor plaatsing in havo-4
wanneer het gemiddeld eindcijfer minimaal 6,8 bedraagt.
Bepalend zijn de afgeronde eindcijfers (gemiddelde van SE en CE) van de vakken
Nederlands, Engels, maatschappijleer, 2 sectorvakken en 2 vrije keuzevakken.
Indien de leerling het examen heeft afgelegd in meer dan 7 vakken, worden voor de
toelating de afgeronde examencijfers toegepast van de 7 vakken met de hoogste
eindexamencijfers.
Tevens moet de leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond
minimaal 2 x 7 en 1 x 6 hebben behaald voor het centraal examen.
 Leerlingen met een gemiddelde tussen de 6.5 en een 6.8 kunnen worden besproken.
Bepalend zijn de afgeronde eindcijfers (gemiddelde van SE en CE) van de vakken
Nederlands, Engels, maatschappijleer, 2 sectorvakken en 2 vrije keuzevakken.
Tevens moet de leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond
minimaal 2 x 7 en 1 x 6 hebben behaald voor het centraal examen.
 Indien de leerling het examen heeft afgelegd in meer dan 7 vakken, worden voor de
toelating de afgeronde examencijfers toegepast van de 7 vakken met de hoogste
eindexamencijfers.
 Toelating tot havo-4 met een gemiddelde lager dan 6.5 is niet mogelijk.
Indien een leerling na het CE nog niet aan de gestelde voorwaarden voldoet of in de
bespreekzone valt, moet de leerling d.m.v. een herexamen alsnog aan de eisen voldoen.
In dit geval wordt de beslissing tot toelating uitgesteld tot na het herexamen.
Opmerkingen:
 De toelatingscommissie, waarin zitting hebben de betrokken decaan en teamleiders,
beoordeelt de aanmelding op de hierboven geformuleerde toelatingseisen;
 De beslissing wordt schriftelijk aan ouders/leerling bekend gemaakt;







De leerling start maximaal één week na toelating met het inhaaltraject van het havo-4
examendossier. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhaaltraject en maakt
hierover afspraken met de vakdocenten. De decaan begeleidt het proces en draagt dit
aan het begin van het nieuwe schooljaar over aan de mentor in havo-4.
Het inhaaltraject wordt afgerond voor het einde van periode 1 in havo-4.
Het is een leerling uit mavo-4 niet toegestaan te doubleren in havo-4.

