Overstapregeling
VMBO-4 naar HAVO-4
ALGEMENE EISEN
Je wordt tot HAVO-4 toegelaten indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Je bent in het bezit van een VMBO-TL diploma;
2. Het docententeam VMBO-4 verwacht dat jij een reële kans van slagen hebt op de HAVO. In
de overweging worden de capaciteiten, gedrag en inzet van jou meegewogen;
3. Je hebt minimaal een 6,5 gemiddeld voor alle examenvakken samen (incl. maatschappijleer).
Het volgen en voldoende afsluiten van een extra vak werkt hierbij als een aanbeveling en kan
ook in de berekening van het gemiddelde worden opgenomen als dat in het voordeel van de
leerling is. **
4. Daarnaast heb je minimaal een 6,5 gemiddeld voor de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde (indien gekozen). Slechts 1 van de cijfers van deze kernvakken mag lager zijn dan
een 5,5. **
5. Je neemt deel aan het vakkencarrousel (december 2019).
6. Je schrijft je in door het invullen van een motivatieformulier (op te halen bij je decaan).
Uiterlijk 22 februari 2020.
7. Je hebt een motivatiegesprek met de decanen VMBO en HAVO/VWO;
8. Je schrijft je voor 1 april in voor een MBO-opleiding.
In het gesprek wordt ingegaan op motivatie, studiehouding, inzet en loopbaanoriëntatie. De
uitkomsten van dit gesprek worden, met de behaalde cijfers en adviezen van docenten,
meegenomen in de besluitvorming over de toelating.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Profiel

Je kunt alleen vakken kiezen die je hebt gevolgd op het VMBO met
uitzondering van aardrijkskunde en/of geschiedenis en de nieuwe
keuzevakken Tweede Fase.

Doorstroomprogramma

Na het CE wordt een doorstroomprogramma aangeboden voor de
vakken (bedrijfs)economie, wiskunde, Engels en Nederlands. Je
deelname hieraan is verplicht.

Definitieve toelating

Toelating vindt definitief plaats na de bekendmaking van de
examenuitslag.

** Het eindcijfer wordt daarbij voor ieder vak afzonderlijk afgerond op 1 decimaal.
Daarna wordt het gemiddelde van alle cijfers berekend.

