Protocol mavo 4 naar havo 4
Doorstroomeisen van mavo 4 naar havo 4
Leerlingen uit mavo 4 die door willen stromen naar havo 4 moeten aan de volgende criteria
voldoen:
1.

2.
3.

Het gemiddelde van het op één decimaal afgeronde examencijfer (dus het
gemiddelde van het schoolexamen en het landelijke examen van alle examenvakken)
op de mavo moet minimaal een 6.8 zijn.
Het te volgen vakkenpakket in havo 4 moet aansluiten op het gevolgde pakket in
mavo 4. De leerling mag maximaal één nieuw vak opnemen in havo 4.
De leerling heeft een positief advies gekregen van diegenen die het
toelatingsgesprek hebben gevoerd (decaan havo en studiebegeleider avo).
Hierbij tellen mee:
de adviezen van alle vakdocenten/ mentor van de mavo;
indien van toepassing, de uitkomst van de toets van het ontbrekende vak*.

Indien een leerling aan één voorwaarde niet voldoet, beslist de toelatingscommissie of de
leerling wel of niet wordt toegelaten. In de toelatingscommissie hebben zitting:
teamleider havo (voorzitter)
decaan havo
studiebegeleider avo
De commissie neemt op basis van een meerderheid van stemmen een besluit. Ouders en
leerling kunnen een beroep aantekenen tegen de beslissing bij de directie.

*De leerling moet bereid zijn om na het landelijk examen een inhaalprogramma van 3 weken
voor het ontbrekende vak te volgen. Tijdens het inhaalprogramma worden minimaal 2
toetsen afgenomen. De toetsen worden aangeleverd door de betreffende sectie en worden
beoordeeld door een vakdocent uit die sectie.

Voor leerlingen die van een andere school komen gelden dezelfde criteria. De uiterste datum
van aanmelding is 15 mei.

Tijdpad mavo 4
oktober/ november: alle mavo 4 leerlingen en ouders worden schriftelijk uitgenodigd
voor een voorlichtingsavond over de overstap mavo 4 naar havo 4
oktober / november: voorlichtingsavond overstap mavo 4 naar havo 4. Hierbij zal de
studiebegeleider avo en/of decaan havo de informatie verzorgen t.a.v. de overstap
van mavo 4 naar havo 4. De mavo afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie
van deze voorlichtingsavond (uitnodigen ouders en leerlingen)
november / december: : geïnteresseerde leerlingen melden zich aan bij de decaan
mavo
januari: adviezen zijn binnen bij decaan mavo
januari / februari: toelatingsgesprekken met decaan havo en studiebegeleider
mei / juni: gedurende 3 weken na het examen volgt de mavo 4 leerling lessen in het
ontbrekende vak
de toelatingscommissie beslist uiterlijk 1 juli op grond van alle criteria of de leerlingen
toegelaten worden tot havo 4
de leerlingen worden schriftelijk op de hoogte gesteld over de uitslag van de
toelatingscommissie

C.F.C. de Kort (decaan havo)
J.G. Slikboer (studiebegeleider avo)

