Aan de ouder(s)verzorger(s) en de leerlingen
in 4 mavo die door willen stromen naar 4 havo

Datum : 9 maart 2022
Ref.nr. : 02.30/doorstr. 4m-4h-dip/ijz
Betreft : doorstroom havo

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Indien uw zoon/dochter na de mavo door wil stromen naar de havo, is deze brief voor u van
toepassing. De meeste leerlingen met deze wens hebben inmiddels een
voorlichtingsmoment en vakkenvoorlichting bijgewoond en weten wat de
doorstroomvoorwaarden zijn en wat er nog staat te gebeuren. In deze brief wil ik u
informeren over de zaken die de komende periode gepland staan.
Doorstroomvoorwaarden
Voor leerlingen die dit jaar een extra vak volgen en daarmee slagen, gelden er geen
doorstroomvoorwaarden. Voor leerlingen die geen extra vak volgen of niet voor het extra vak
slagen, gelden de volgende doorstroomvoorwaarden:
• De leerling heeft op zijn/haar eindlijst een 6,5 gemiddeld over al zijn/haar vakken
(SE en CE samen);
• Voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) moet hij/zij ieder geval ruim
voldoende staan;
• De leerling gaat adviezen inwinnen bij zijn/haar docenten en deze zijn overwegend
positief;
• Het vakkenpakket op de mavo sluit aan op het te kiezen pakket voor de havo.
Uitzondering hierop zijn de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Deze vakken
mogen ook gekozen worden als ze niet op de mavo zijn gevolgd.
Profielkeuze havo
Voor de havo kiest de leerling voor een profiel met vakkenpakket. Welke profielen en vakken
er zijn kunt u zien op het keuzeformulier onder deze link. Uitleg over de vakken is te vinden
onder deze link.
Zoals eerder aangegeven moet het pakket aansluiten op het mavo pakket (uitzonderingen
zijn geschiedenis en aardrijkskunde). Daarnaast kunnen de leerlingen ook kiezen voor
vakken zoals Bewegen, Sport & Maatschappij, maatschappijwetenschappen, informatica,
bedrijfseconomie, kunst-beeldende vorming, muziek en onderzoek & ontwerpen. Deze
vakken zijn voor iedereen nieuw en mogen ook door uw zoon/dochter gekozen worden.
Let u wel op de keuzeregels onderaan het formulier?
Het ingevulde formulier moet uiterlijk donderdag 24 maart op papier of digitaal (foto van
ingevuld formulier) bij mij worden ingeleverd.

Vakadviezen
Een onderdeel van de doorstroom is het verzamelen van vakadviezen van de huidige
docenten. Van de leerlingen wordt gevraagd om bij elke docent na te gaan wat zijn/haar
advies is over dat vak, voor doorstroom naar de havo. Het is de bedoeling dat de leerling zelf
de adviezen inwint en vraagt naar de volgende onderwerpen:
-

Werkhouding
Vaardigheden & inzicht
Eindadvies

Voor iedere leerling die wil doorstromen geldt dus dat hij/zij in de maanden maart/april, alle
docenten een mailtje stuurt met de vraag een reactie te geven op bovenstaande
onderwerpen. De leerling verzamelt deze adviezen in een eigen Word-document en stuurt dit
document zodra het compleet is naar mij. Mijn mailadres is p.dijkslag@rsgslingerboslevant.nl
Het opsturen kan tot zaterdag uiterlijk 16 april. Eerder mag natuurlijk ook.
Wiskunde
Omdat de examenstof wiskunde van 4 mavo naar 4 havo niet goed op elkaar aansluit,
krijgen de leerlingen die wiskunde willen kiezen hiervoor een bijspijkertraject. Dit
bijspijkertraject geldt voor zowel wiskunde A als wiskunde B kiezers omdat de ervaring leert
dat een goed cijfer voor wiskunde op de mavo, geen garantie biedt voor een voldoende op
de havo. Hoe dit traject er dit jaar uit gaat zien krijgt u nog te horen. Hier zal een aparte brief
voor komen.
Intakegesprekken
Na de examenuitslag zullen de cijfers en verzamelde adviezen worden besproken. Hierna
volgt of een brief met de mededeling dat uw zoon/dochter is aangenomen voor de havo, of
een brief met uitnodiging voor een intakegesprek. Er volgt een intakegesprek wanneer de
leerling niet aan alle doorstroomvoorwaarden voldoet, tijdens het gesprek zal beoordeeld
worden of een leerling wordt toegelaten. Indien er na de examenuitslag of eerder
duidelijkheid is over het definitief niet aannemen van uw zoon/dochter, zal dit telefonisch met
u gecommuniceerd worden.
Omdat pas na de examenuitslag bekend wordt of uw zoon/dochter volgend jaar zal starten in
4 havo, moet hij/zij zich ook op het mbo inschrijven om een plan B te hebben. Het inschrijven
op het mbo moet vóór 1 mei a.s., indien dit nog niet gebeurd is wil ik u vragen om hier de
komende tijd samen zorg voor te dragen. Zodra uw zoon/dochter definitief is toegelaten tot
de havo, kunt u de inschrijving op het mbo afzeggen.
Indien uw zoon/dochter zelf besluit niet meer naar de havo te willen doorstromen, zou ik hier
graag zo snel mogelijk een bericht over ontvangen.
Ik besef dat het een lange brief met veel informatie is geworden. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Paulien Dijkslag
Decaan mavo
p.dijkslag@rsgslingerboslevant.nl

