procedure instroom in havo-4 vanuit
vmbo-t4 (extern)
Elk schooljaar geeft een aantal leerlingen uit vmbo-t4 te kennen, dat ze het volgende studiejaar willen doorstromen naar
havo-4
De mogelijkheid om na het behalen van het vmbo-diploma in te stromen in havo-4 is aanwezig.
Als een leerling deze overstap naar havo zou willen maken, dan kan hij /zij zich via de LOB-coördinator aanmelden bij
de aannamecommissie De aannamecommissie bestaat uit 1 directielid, 1 lob-coördinator en de afdelingsleiders vanT4 /
H4 .
Vereisten voor toelating:
a. Diploma vmbo-tl/mavo
b. Het diploma vmbo-tl/mavo moet zijn behaald met minimaal een gemiddelde van 6,8 over de onafgeronde eindcijfers
e
van alle vakken waarin centraal examen wordt gedaan, bij het 2 rapport. Dit gemiddelde moet ook minimaal gehaald
worden op het eindexamen.
c. Positief en onderbouwd Havo-advies vanschool van herkomst.
d. Maximaal één 5,0 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
e. Een schriftelijke motivatie. N.a.v. deze motivatie kan er mogelijk een gesprek volgen.
f. Positief besluit van de aannamecommissie..
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De procedure
Voldoet de leerling aan bovengenoemde voorwaarden, dan kan hij/zij zich via de LOB-coördinator aanmelden bij de
aannamecommissie.
Na aanmelding in januari zal door de LOB-coördinator informatie bij de school van herkomst worden ingewonnen. In
maart zal dan de aannamecommissie bijeen komen om over toelating een besluit te nemen.
Dit besluit wordt na bespreking zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u medegedeeld.

procedure instroom in atheneum-5
vanuit havo-5 (extern)
Elk schooljaar geeft een aantal leerlingen uit havo-5 te kennen, dat ze het volgende studiejaar willen doorstromen naar
atheneum-5.
De mogelijkheid om na het behalen van het havo 5-diploma in te stromen in atheneum 5 is aanwezig. De profielen van
havo en atheneum zijn identiek. Ook de opzet van de vrije ruimte vertoont veel overlap.
Leerlingen die al een havo-diploma hebben, worden in het atheneum vrijgesteld van een aantal vakken namelijk: CKV-1
en maatschappijleer.
Vereisten voor toelating:
a. Diploma havo (met in elk geval: wiskunde én het vak : Frans of Duits)
NB: leerlingen met een ernstig taalprobleem kunnen bij de schoolleiding eventueel een verzoek tot dispensatie
indienen. Na goedkeuring hiervan wordt een keuze gemaakt voor een vervangend vak met eenzelfde studielast als
Frans of Duits.
b. Het diploma moet zijn behaald met minimaal een gemiddelde van 6,8 over de niet-afgeronde eindcijfers van alle
vakken waarin centraal examen wordt gedaan, na de derde schakelweek. Dit gemiddelde moet ook minimaal
gehaald worden op het eindexamen.
c. Positief en onderbouwd atheneum-advies van de school van herkomst.
d. Maximaal één 5,0 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
e. Een schriftelijk motivatie. Naar aanleiding van deze motivatie kan er mogelijk een gesprek volgen.
f. Positief besluit van de aannamecommissie.
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*Wanneer in het atheneum.-vakkenpakket nieuwe vakken worden gekozen, geldt voor deze leerlingen: bespreking
De procedure
Voldoet de leerling aan bovengenoemde voorwaarden, dan kan hij/zij zich via de LOB-coördinator aanmelden bij de
aannamecommissie.
Na aanmelding in januari zal door de LOB-coördinator bij de school van herkomst informatie worden ingewonnen. In
maart zal dan de aannamecommissie bijeen komen, om over toelating een besluit te nemen.
De aannamecommissie bestaat uit 1 directielid, 1 LOB-coördinator en de afdelingsleiders vanh4/h5 en a4/5/6. Dit besluit
wordt na bespreking zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u medegedeeld.

