Toelating leerlingen van mavo op havo
Om binnen het Erfgooiers College na het behalen van een mavodiploma door te stromen naar de
havo zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
•Toelating tot havo 4 wordt bepaald door drie criteria:
o het gemiddelde cijfer (inclusief profieleisen)
o advies van de aanleverende school / sector
o de motivatie van de leerling.
• Voor toelating is een gemiddeld cijfer van 6,8 van de vakken waarin examen is afgelegd vereist.
Indien het gemiddelde nadelig wordt beïnvloed doordat een leerling in 7 vakken examen heeft gedaan
dan wordt het 7e vak bij de berekening van het gemiddelde weggelaten.
Het gemiddelde wordt berekend op basis van het gemiddelde van SE en CE, afgerond op één
decimaal. De berekening geschiedt door van alle vakken de eindcijfers op één decimaal afgerond op
te tellen en de uitkomst daarvan te delen door het aantal cijfers. Cijfers met uitsluitend een
schoolexamen tellen in de berekening mee met het gehele eindcijfer.
Van de kernvakken Nederlands en Engels mag maximaal één vak met een vijf zijn afgesloten.
Indien een leerling het vak wiskunde op de mavo onvoldoende heeft afgesloten, kan alleen het profiel
CM zonder wiskunde op de havo worden gevolgd. De keuze voor het vak wiskunde B is slechts
mogelijk als op de mavo minimaal een zeven is behaald voor het vak wiskunde en er een positief
advies van de examinator is afgegeven.

• Het gekozen vakkenpakket in 4 mavo bepaalt mede welke profielen in havo 4 gekozen kunnen
worden. Het gekozen profiel moet zo goed mogelijk aansluiten bij het vakkenpakket op de mavo. Om
het vak Frans, Duits, natuurkunde of scheikunde te kunnen kiezen op de havo dient dit betreffende
vak ook op de mavo te zijn gevolgd.

• Leerlingen krijgen na het bekend worden van de uitslag van het CE (of indien relevant na
herkansing van een vak) definitief uitsluitsel over de toelating tot het havo.

• Naast het gemiddelde cijfer is het positieve advies van de vakdocenten / school belangrijk bij het
besluit tot toelating. Het advies van docenten wordt gebaseerd op afgestemde criteria.
Leerlingen dienen zich voor toelating tot het havo vóór 1 maart aan te melden met een daartoe
bestemd aanmeldingsformulier. Voor het traject van aanmelding tot uitsluitsel wordt onderstaand
tijdpad aangehouden. Het toelatingsbesluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de leerling.
Voor externe aanmeldingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- plaatsing wordt naast de inhoudelijke afweging, zoals hierboven vermeld, ook bepaald door
de plaatsingsmogelijkheid van de school (o.a. totaal aantal leerlingen in H4,
roosterimplicaties, profielkeuze);
- de leerling dient op de school van herkomst te zijn toegelaten tot het betreffende leerjaar. Een
schriftelijke bevestiging van deze formele toelating dient te worden overlegd;
- de leerling moet succesvol een apart aansluitingsprogramma hebben gevolgd ter
voorbereiding op de overstap naar havo 4. Een bewijs van deelname dient te worden
overlegd.
- Indien de school van herkomst een dergelijk aansluitingsprogramma niet aanbiedt, dient de
leerling een speciaal overstapprogramma te volgen op het Erfgooiers College in de periode na
het CSE tot de zomervakantie.

Leerlingen geven bij aanmelding aan of ze zich bij meerdere scholen hebben aangemeld en naar
welke school hun eerste voorkeur uitgaat. De laatste neemt de leiding in het proces van aanmelding.
Leerlingen die zich na een afwijzing op een andere school aanmelden op het Erfgooiers College
overleggen documenten i.v.m. eerdere aanmelding (bijv. beargumenteerde afwijzingsbrief).

Tijdpad toelatingsprocedure mavo 4- havo 4 (intern en extern)
Datum

Toelichting

1 maart

Uiterste aanmelddatum

Communicatie naar ouders en leerlingen dat dit de
uiterste datum van aanmelding is voor de eigen school.

maart

Opvragen van de
adviezen van
vakdocenten

School (van herkomst) vraagt intern advies aan
docenten van betreffende leerling. De adviezen kunnen
op verzoek ook doorgestuurd worden naar de scholen
die te maken hebben met een externe aanmelding.

maart/april

Op basis van de info op het aanmeldingsformulier
Toelatingsgesprek(-ken) worden toelatingsgesprekken gevoerd (o.a. motivatie,
profielkeuze, resultaten SE, aansluiting, vakadviezen).

Eind april

SE cijfers bekend

Eind april

Voorlopige uitkomst
aanmelding

mei

start CE

Juni

Leerlingen en ouders krijgen schriftelijk bericht m.b.t.
aanmelding: afgewezen (6,8 is niet haalbaar en/of
advies is negatief) of aangenomen onder de
voorwaarde dat wordt voldaan aan de 6,8 gemiddeld.

Uitslag vmbo-t
Definitieve
In de week volgend
bekendmaking toelating
op de uitslag
havo

Gemiddelde is bekend.
Leerlingen en hun ouders krijgen alsnog een afwijzing of
een bevestiging van de voorwaardelijke plaatsing. Dit is
de maandag na de uitslag op woensdag.

Na de
voorjaarsvakantie

Start aansluitingsprogramma

