CSG Willem van Oranje
Regeling doorstromen van mavo-4 mavo naar havo-4
Toelatingsbeleid
I

Toelatingseisen
Voor leerlingen die na mavo-4 willen doorstromen naar havo-4
gelden de volgende eisen:
1. Diploma mavo-4 (vmbo-TL)
2. Het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken waarin
Centraal Examen is afgelegd moet 6,3 of hoger zijn. Het begrip
‘eindcijfer’ is omschreven in het examenreglement art. 5.3
3. De leerling heeft van de toeleverende mavo een positief advies
gekregen om door te stromen naar havo-4. Dit advies is
gebaseerd op het oordeel van de:
- docenten mavo-4 van de vakken in het gekozen profiel
- conrector mavo
- decaan mavo
- mentor mavo-4

II

Aansluiting
Voor een goede aansluiting tussen mavo-4 en havo-4 is gewenst:
1. Diploma mavo-4 (vmbo –TL) met 7 vakken waarin Centraal
Examen is afgelegd
2. Het te volgen vakkenpakket in havo-4 sluit aan bij het gevolgde
pakket in mavo-4
- voor NT zijn vereist wiskunde, natuur- en scheikunde 1 en 2
- voor NG zijn vereist wiskunde, natuur- en scheikunde 2 en
biologie
- voor EM zijn vereist wiskunde en economie
- voor CM is vereist Frans of Duits
3. De leerling neemt maximaal één nieuw vak op in havo-4
4. Een leerling is maximaal 17 jaar oud bij aanvang van havo-4

III

Doubleren
Ten aanzien van doubleren in havo-4 gelden voor leerlingen die na
4 mavo doorstromen naar havo-4 dezelfde regels als voor
leerlingen afkomstig uit havo-3. Dit betekent dat een leerling die
doorstroomt in havo-4 mag doubleren tenzij hij of zij mavo-4 twee
maal heeft doorlopen.

IV

Procedure
1. In juni, direct na de definitieve uitslag van het examen, wordt
door de toelatingscommissie vastgesteld of de leerling voldoet
aan de toelatingseisen.
In de toelatingscommissie hebben zitting:
- conrector Tweede Fase havo
- decaan havo/vwo
2. Indien de leerling aan de eisen voldoet, nodigt de conrector
Tweede Fase havo de leerling en zijn ouders of verzorgers uit
voor het toelatingsgesprek. In dit gesprek worden de
toelatingseisen, het advies van de mavo en de motivatie van de
leerling besproken.
3. Op grond van de uitkomsten van het gesprek wordt door de
toelatingscommissie vastgesteld of de leerling toelaatbaar is.
Indien het oordeel afwijkt van het advies van de mavo dan
treden beide afdelingen/scholen in overleg.
4. De conrector Tweede Fase havo besluit over al dan niet
toelaten tot havo-4. Hij deelt zijn besluit omkleed met redenen
schriftelijk mee aan de leerling en zijn ouders of verzorgers.

Voor een leerling die van een andere school komt gelden dezelfde
toelatingseisen en wordt dezelfde procedure doorlopen.

