Voorwaarden bij de doorstroom van havo 5 naar vwo 5
Aan de overstap van havo 5 naar vwo 5 zijn enkele voorwaarden verbonden:

1. De leerling moet eindexamen havo gedaan hebben en hiervoor geslaagd zijn.
2. De leerling heeft een eindexamen havo gedaan in Frans of Duits. Wanneer hij/zij geen
eindexamen havo gedaan heeft in Frans of Duits, dan moet hij/zij minimaal een 5,5
halen voor het toelatingsexamen in één van beide vakken in week 0 van het nieuwe
schooljaar. Een uitzondering geldt voor leerlingen die in aanmerking komen voor een
vrijstelling voor de tweede MVT op vwo op grond van bestaande bepalingen.
3. De leerling moet wiskunde gedaan hebben op havo.
4. Het gemiddelde van de onafgeronde cijfers van elk van de doorstroomvakken
(Nederlands, Engels en wiskunde) moet minimaal een 6 zijn. Op het CE mag voor geen
van de drie doorstroomvakken lager dan 5,5 gescoord zijn.
5. Leerlingen gaan bij de lesgevende docenten in havo 5 langs met het
informatieformulier. De docent vult het formulier in en bespreekt dit met de leerling. De
verzamelde formulieren worden ter beschikking gesteld aan de toelatingscommissie.
5. De toelatingscommissie, die bestaat uit een lid van de vestigingsdirectie, de
teamleider vwo bovenbouw en de decaan, moet toestemming geven, d.w.z. dat niet
altijd de wens van doorstroom gehonoreerd kan worden. Toestemming kan onthouden
worden als de kans op succes vooraf als te klein wordt ingeschat. De uitspraak van de
commissie is bindend.
6. De overstap moet voor de uitslag van het examen bij de decaan aangevraagd
worden. Halverwege het eindexamenjaar H5 wordt bij leerlingen nagevraagd wie deze
overstap overwegen. Omdat in de meeste gevallen voorwerk vereist is om deze overstap
succesvol te laten verlopen, kan daarvoor het tweede halfjaar van havo 5 werk opgelegd
worden.
7. Een profielwijziging bij de overstap van havo naar vwo is niet mogelijk. Met de keuze
voor een havo-profiel is ook de keuze voor een vwo-profiel gemaakt.
Vrijstellingen:
Leerlingen die de overstap van havo 5 naar vwo 5 maken
-

krijgen vrijstelling voor het vak ANW
kunnen vrijstelling krijgen voor het vak maatschappijleer mits het havo-cijfer
voldoende is.
moeten nog twee extra verslagen en een eindverslag maken voor het vak CKV

Voor nu: als je een overstap naar V5 overweegt, bespreek dit dan met je mentor en kom
tijdig langs bij de decaan om details te bespreken.

