REGELING OVERSTAP VAN 5H NAAR 5V
Status: Vastgesteld in MR 26-9-2019
Na het behalen van het 5 havo diploma kunnen leerlingen overstappen naar 5 vwo als zij
voldoen aan de volgende vier voorwaarden:
1. De leerling heeft het volledige schoolexamen 5 havo (voor alle examenvakken
samen) afgesloten met tenminste een 6,8 gemiddeld.
2. De leerling heeft de schoolexamens voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
afgesloten met tenminste een 6,0 voor elk van deze vakken.
3. Het vakkenpakket omvat tenminste 8 examenvakken, zodanig dat het voldoet aan de
eisen waaraan een vwo-vakkenpakket moet voldoen.
4. De leerling heeft naast Engels examen gedaan in een tweede moderne vreemde taal,
tenzij hij op grond van een dyslexieverklaring hiervoor een vrijstelling kan krijgen.
Leerlingen die de overstap van 5H naar 5V willen maken, moeten de volgende procedure
doorlopen:
- De leerling meldt zich voor 1 februari aan bij de decaan van de havo-afdeling.
- De leerling bouwt een dossier op: hierin verzamelt hij de adviezen van alle
lesgevende docenten van 5 havo.
- De leerling levert het dossier in bij de decaan van de havo-afdeling, voorafgaand aan
de start van de laatste SE-periode van 5 havo.
- Na vaststelling van de definitieve SE-cijfers beoordeelt een commissie bestaande uit
de decaan havo en de conrectoren havo en vwo de aanvraag van de leerling.
- Op grond van de definitieve SE-cijferlijst en de adviezen neemt deze commissie
uiterlijk voor aanvang van de meivakantie een besluit over de toelaatbaarheid van de
leerling tot 5V.
- Leerlingen die niet in aanmerking komen voor de overstap naar 5V worden hiervan
uiterlijk vóór 1 mei schriftelijk op de hoogte gesteld.
- Leerlingen die deze procedure niet volledig of niet op tijd hebben doorlopen, hebben
geen recht op plaatsing in 5V, ook als zij wel aan de genoemde 4 voorwaarden
voldoen.
Uitzonderingen
- In uitzonderingsgevallen kunnen leerlingen die niet volledig voldoen aan de
genoemde voorwaarden, van wie de wens om toegelaten te worden tot het vwo wel
duidelijk wordt ondersteund door de adviezen van de docenten, door de commissie
voor één schooljaar worden toegelaten tot 5V. Zij kunnen de vwo-opleiding dan
alleen afmaken als ze na dat jaar volledig voldoen aan de overgangsnormen van 5V
naar 6V.
- In uitzonderingsgevallen kan een negatief besluit van de commissie op grond van
een officieel ingediend bezwaar alleen worden herzien na afronding van het Centraal
Examen in 5 havo. Een eventuele wijziging van het besluit is dan alleen mogelijk
o als de leerling op grond van de CE-cijfers wel voldoet aan de vier genoemde
voorwaarden;
o als er in 5V nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn om de leerling te kunnen
toelaten.

