Richtlijnen doorstroming
1.
2.

Mavo 4 naar Havo 4

2018-2019

Voor een vakkenpakket met 7 vakken moet de leerling 48 punten hebben. Dat komt op het volgende
neer: 6x een 7 en 1x een 6.
De leerling heeft examen gedaan in 7 vakken (maatschappijleer niet meegeteld).

De beslissing over doorstroming wordt niet eerder genomen dan nadat de leerling zijn of haar diploma heeft
behaald en de examencijfers bekend zijn.
Daarna volgt er een gesprek met de decaan Mavo/Havo en teamleider Mavo/Havo. De decaan gaat samen met
de leerling op zoek naar een geschikt profiel.
Richtlijnen voor een geschikt profiel zijn:
•
Profiel Cultuur en maatschappij:
2e moderne vreemde taal en advies geschiedenis
•

Profiel Economie en maatschappij:
Wiskunde, Economie en advies geschiedenis

•

Profiel Natuur en gezondheid:
Wiskunde, Scheikunde en advies Biologie

•

Profiel Natuur en techniek:
Wiskunde, Natuurkunde en advies Scheikunde

Richtlijnen doorstroming

Havo 5 naar Vwo 5

2018-2019

•

een positief advies van de docentenvergadering na het tweede blok. (motivatie/inzet/capaciteiten)

•

48 punten op de eindlijst (voor de volgende 7 vakken: Nederlands, Engels, 4 profielvakken en het
vak in het vrije deel)

•

wiskunde is verplicht

•

het heeft de voorkeur dat een leerling in het havo een extra (8 e) vak heeft gevolgd, en met name
een tweede moderne vreemde taal ( voor CM en EM Fa of Du; voor NG en NT Du)

•

De leerling geeft voor 1 maart schriftelijk aan bij de decaan dat hij/zij in aanmerking wil komen voor
doorstroming naar 5athenum

De beslissing over doorstroming wordt niet eerder genomen dan nadat de leerling zijn of haar diploma heeft
behaald en de examencijfers bekend zijn.
Daarna volgt er een gesprek met de decaan havo/atheneum en coordinator havo/atheneum.

Hardheidsclausule
Voor leerlingen die een overstap willen maken van 4 GL/mavo naar 4 havo of van 5 havo naar 5 atheneum en
daarvoor met een toestemmingsverklaring gebruik willen maken van het VAVO gelden dezelfde criteria als
hierboven beschreven. Van deze criteria wordt alleen afgeweken in geval van overmacht met ernstige
consequenties. In die gevallen betrekt de toelatingscommissie de gehele schoolloopbaan van de leerling m.b.t. de
vraag of deze overeenkomstig de verwachting is verlopen. In voorkomende gevallen dient een kandidaat een met
redenen omkleed verzoek te richten tot de toelatingscommissie. In geval van twijfel of verschil van mening beslist
de directeur na overleg met de toelatingscommissie.
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