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Toelatingscode havo 5 – vwo 5
Toelatingscode havo 3 – mavo 4
Toelatingscode mavo 4 – havo 4
Toelatingscode basis 4 – kader 4

Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik en er kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

1. Toelatingscode havo 5 – vwo 5
Toelatingsvoorwaarde
Leerlingen met een havo 5-diploma hebben toegang tot vwo 5 als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. Er moet in minimaal 6 op vwo aansluitende vakken havo-examen zijn gedaan en er moet in het
vakkenpakket van het havo wiskunde zitten.
2. In vwo 5 heeft de leerling verplicht een 2e moderne vreemde taal (Frans of Duits).
3. Een leerling die doorstroomt van havo 5 naar vwo 5 zal een vak moeten inhalen om tot een volledig
vakkenpakket in vwo 5 te komen. Van de leerling wordt verwacht dit voor een groot deel op eigen
initiatief te doen.

2. Toelatingscode havo 3 – mavo 4
Instroom bij de 1e rapportperiode
Leerlingen uit havo-3 kunnen voor de kerstvakantie instromen in mavo-3, mits de groepsomvang van de
lesgroepen in mavo-3 dit toelaat. Instromen voor, of kort na de herfstvakantie heeft wel de voorkeur, omdat er
dan nog geen (grote) achterstanden zijn bij het PTA in mavo-3. Bij instromen tot aan de kerstvakantie zal er van
de leerling een extra inspanning gevraagd worden voor het inhalen van PTA’s.
Instroom in de 4e periode
Leerlingen in havo-3 die voor het 2e rapport tot de conclusie komen dat een vervolg op mavoniveau de juiste
route is, hebben rekening te houden met het volgende:
1. Er is in de 4e periode instroom mogelijk in het mavo-3 jaar.
2. Op de 2e rapportvergadering in havo-3 wordt een niet-bindend advies uitgebracht over de overstap; op
de overgangsvergadering mavo-3 wordt gestemd over de overgang naar mavo-4. Wanneer het
examendossier mavo niet is bijgewerkt en/of wanneer de resultaten niet voldoen aan de examennorm,
komt de betreffende leerling in de B-zone.
3. Wanneer leerlingen zich na de 2e rapportvergadering gaan voorbereiden op de overstap naar mavo-3
moeten ze rekening houden met het volgende:
a. Alle gekozen vakken moeten afgerond worden volgens het PTA op mavo-3 niveau.
b. De vakdocent van mavo-3 geeft een oordeel over de mate waarin de PTA-onderdelen opnieuw
gedaan moeten worden, waarbij geldt:
o een leerling heeft het recht om alle PTA-onderdelen op mavoniveau over te doen, maar
moet dit wel aangeven bij aanvang van de voorbereiding op de doorstroom naar mavo;
o niet overdoen à wel of geen hernormering afhankelijk van het oordeel van de vakdocent;
o wel overdoen à in de periode tussen TW3 en TW4 werken de leerlingen hun
examendossier voor het mavo bij en hiervoor leveren ze bij aanvang van de voorbereiding
op de doorstroom naar Havo een planning in bij de teamleider havo-3.
c. De leerling die overstapt neemt deel aan alle toetsen en krijgt naast PTA-cijfers ook
voortgangscijfers.
d. De betreffende leerlingen kunnen niet meer terugkomen op hun besluit om de overstap naar mavo
voor te bereiden.
e. De betreffende leerlingen ontvangen een boekenpakket voor het mavo.

4. Rollen van de verschillende betrokkenen:
a. De teamleider havo-3 is verantwoordelijk voor de overstap en de communicatie van de
betreffende leerlingen.
b. De teamleider mavo-3 is verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang van het
inhaalwerk op mavoniveau.
c. De vakdocent mavo-3 geeft aan welke leerstof/PTA-onderdelen de betreffende leerling moet
bijwerken en levert de toetsen aan voor de toetsweken of tussentijds.
d. De mentor havo-3 heeft een coachende rol en houdt contact met de mentor van mavo-3.
e. De decaan mavo controleert de pakketkeuze voor mavo.
Instroom na de overgangsvergadering
Leerlingen die na de overgangsvergadering de mogelijkheid krijgen om in mavo-4 te starten hebben rekening te
houden met het volgende:
1. Alle vakken: de vakdocent van mavo-4 geeft een oordeel over de mate waarin de PTA-onderdelen
opnieuw gedaan moeten worden, waarbij geldt:
o een leerling heeft het recht om alle PTA-onderdelen op mavoniveau over te doen, maar
moet dit wel aangeven bij aanvang van het schooljaar M4.
o niet overdoen à wel of geen hernormering afhankelijk van het oordeel van de vakdocent;
o wel overdoen à in de periode tot de kerstvakantie werken de leerlingen hun
examendossier voor het Havo bij en hiervoor leveren ze bij aanvang van de cursus mavo-4
een planning in bij de teamleider mavo-4.
2. Rollen van de verschillende betrokkenen:
o De teamleider mavo-3/4 is verantwoordelijk voor de betreffende leerlingen, ook wat
betreft de monitoring van de voortgang van het inhaalwerk op mavoniveau.
o De vakdocent mavo-4 geeft aan welke leerstof/PTA-onderdelen de betreffende leerling
moet bijwerken en levert de toetsen aan voor de toetsweken of tussentijds.
o De mentor mavo-4 heeft een coachende rol.
o De decaan
Mogelijke profielen in de mavo:
1. Economie (econ en wis/dui/fa) met 2 vakken naar keuze en D&P
2. Zorg en Welzijn (bio en wis/ges/ak) met 2 vakken naar keuze en D&P
3. Landbouw (wis en naks1/bio) met 2 vakken naar keuze en D&P
4. Techniek (wis en nask1) met 2 vakken naar keuze en D&P

3. Toelatingscode mavo 4 – havo 4
Toelatingsvoorwaarde
Wanneer een leerling vanuit 4 mavo wil opstromen naar 4 havo zijn bij sommige profielen bepaalde vakken
verplicht of gewenst. Leerlingen met een vmbo GL-diploma zijn toelaatbaar als er een extra theoretisch vak is
gevolgd.
Voorwaarden:
Bij 3 van de 4 profielen is wiskunde een verplicht vak.
o Cultuur en Maatschappij profiel:
· Verplicht: 2e moderne vreemde taal (Duits of Frans)
· Advies mavo-4: aardrijkskunde, geschiedenis (Dit is het enige profiel zonder wiskunde)
o Economie en Maatschappij profiel:
· Verplicht: economie en wiskunde
· Advies mavo-4: geschiedenis
o Natuur en Gezondheid profiel:
· Verplicht: nask2, biologie en wiskunde
· Advies mavo-4: nask1
o Natuur en Techniek profiel:
· Verplicht: nask1, nask2 en wiskunde

4. Toelatingscode vmbo basis 4 naar vmbo kader 4
Toelatingsvoorwaarde
Wanneer een leerling vanuit basis 4 wil opstromen naar kader 4 worden de volgende voorwaarden gesteld:
1. Een leerling kan alleen overstappen binnen hetzelfde profiel. De overstap van bijvoorbeeld basis 4 met
Zorg & Welzijn naar Kader 4 met Economie & Ondernemen is niet mogelijk.
2. De leerling heeft in basis 3 en 4 twee vakken op kader-niveau afgelegd, waaronder wiskunde.

