Overstap havo 5 naar vwo 5

2021-2022

Hieronder de procedure voor leerlingen die na hun havo examen willen overstappen naar vwo 5. Er
is sprake van vijf stappen.
Succesvol afronden van stap 3, 4 en 5 zijn bepalend voor de toelating tot VWO 5.
1. Voor 1 februari heeft de leerling uit havo 5 een instapgesprek met zijn of haar mentor of de
decaan havo/vwo . In dat gesprek maakt de leerling kenbaar door te willen stromen naar V5.
De leerling krijgt vervolgens de opdracht mee om een motivatiebrief te schrijven waarin hij
of zij duidelijk maakt wat de motivatie is om door te stromen naar het vwo. Die brief moet
voor 1 februari binnen zijn bij de decaan.
De decaan bekijkt in het instapgesprek het vakkenpakket. Doorstromen naar vwo kan alleen
als de leerling al een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) heeft.
In sommige gevallen moet er door de leerling nog een vak bij gekozen worden.
De decaan havo/vwo verzamelt bij de vakdocenten de voorlopige adviezen.
2. Uiterlijk 1 maart wordt de leerling uitgenodigd voor een voorlopig toelatingsgesprek met de
teamleider, de decaan en een vakdocent (mentor) van het vwo. In dat gesprek komen drie
zaken aan de orde: de motivatiebrief, het zogenaamde plan B (HBO alternatief voor V5) dat
de leerling heeft en de adviezen van de vakdocenten.
3. Vanaf 1 maart volgt de leerling door de school voorgeschreven vakaansluiting modules.
Deze modules zijn erop gericht om leerstof uit V4 waar nodig in te halen, en om de leerling
voor te bereiden op schoolexamens die in het begin van V5 zullen plaatsvinden. De modules
moeten succesvol worden afgesloten voor 17 juni. Dit oordeel is aan de vakdocenten.
4. Uiterlijk 31 maart worden de definitieve adviezen vanuit het havo doorgegeven. De
eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende havo 5 docenten dienen in meerderheid (=
de helft + 1) positief te zijn.
5. Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken dient minimaal een 6,50 te zijn. Als
leerlingen hieraan niet voldoen krijgen ze de gelegenheid om dat met de eindcijfers (=
gemiddelden van SE + CE) alsnog te doen.
Opmerkingen:
Voor instromers geldt een apart pta dat zegt dat bij de vakken geen SE-onderdelen van
voorgaande leerjaren hoeven in te halen, mits binnen het nog te maken pta-werk alle
verplichte SE-stof afgetoetst wordt.
Voor de vakken CKV en maatschappijleer is er een wettelijke vrijstelling.

