Instroomeisen van 4 mavo naar 4 havo
Leerlingen met een mavo diploma zijn toelaatbaar in 4 havo wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:
1)

2)

Wanneer zij een pakket hebben met 7 gekozen vakken waarin centraal schriftelijk examen gedaan
wordt (dus exclusief maatschappijleer) hebben zij het recht om door te stromen naar 4H zonder
aanvullende eisen. Wel moet er uiteraard plek zijn.
Wanneer zij een pakket hebben met 6 vakken moeten zij voldoen aan de volgende eisen:

Een commissie, bestaande uit de decaan mavo en de conrectoren van de bovenbouw van het mavo en de
bovenbouw van het havo, besluit over de toelaatbaarheid van leerlingen op het havo voor wat betreft hun
capaciteiten, gedrag, inzet en motivatie in het afgelopen schooljaar. Leerlingen stromen in principe door met
dezelfde vakken.
Het vakkenpakket in 4 mavo moet bij instroom in één van de volgende profielen aan de volgende eisen voldoen:
Cultuur & Maatschappij: verplicht wiskunde en een tweede MVT (Frans en/of Duits)
Economie & Maatschappij: verplicht wiskunde en economie
Natuur & Gezondheid: verplicht wiskunde, biologie en Nask 2
Natuur & Techniek: verplicht wiskunde, Nask I en Nask 2
Leerlingen van het Coornhert Lyceum:
●

gemiddeld een 6,8 of hoger op de SE eindlijst voor de examenvakken en maatschappijleer. Het gaat
hierbij om de onafgeronde cijfers, met 2 decimalen;
Mocht dit niet het geval zijn dan bestaat er nog de mogelijkheid om na het centraal examen aan de eisen te
voldoen mits er nog plek is. Het gemiddelde centraal- en schoolexamen dient dan een 6,80 te zijn;
● alle kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) moeten minimaal 6,0 zijn op de SE eindlijst.
Mocht dit niet het geval zijn dan bestaat er nog de mogelijkheid om na het centraal examen aan de eis te voldoen
mits er nog plek is. De kernvakken dienen dan een 6,0 te zijn op het CE;
● het invullen en bijhouden van het doorstroomdossier 4M naar 4H;
● leerlingen die het NT profiel willen kiezen dienen de extra wiskunde B lessen in 4M gevolgd te hebben;
Voor externe leerlingen:
●
●
●
●

gemiddeld een 6,80 of hoger bij het eindexamen (het gemiddelde centraal- en schoolexamen). Het gaat
hierbij om de onafgeronde cijfers, met 2 decimalen;
alle kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) moeten minimaal 6,0 zijn op het CE;
een positief advies van hun vakdocenten;
zij onderbouwen hun motivatie in een brief en beschikken over de juiste studiehouding;

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij:
•
•
•

dhr. K. Huijer, decaan mavo: k.huijer@coornhert.nl
mevr. A. Gerritsen, conrector mavo: A.Gerritsen@coornhert.nl
mevr. A.M. de Wit, conrector havo: A.deWit@coornhert.nl

