Procedure instroom HAVO4 Het Hogeland College Warffum
voor leerlingen van VMBO-TL
Om te kunnen instromen op de HAVO moet de leerling voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.
1. Een positief advies van de VMBO-school. De decaan van de aanleverende school geeft een
positief, negatief of twijfelachtig advies1.
2. Eisen aan de eindlijst:
2.1 Heeft de leerling examen afgelegd in een extra vak dan moet de eindcijferlijst na aftrek
van 1 punt per cijfer voldoen aan de zakslaagregeling van de HAVO2 .
2.2 Heeft de leerling niet in een extra vak examen afgelegd dan moet de eindcijferlijst na
aftrek van 1 punt per cijfer voldoen aan de zakslaagregeling van de HAVO met als extra
voorwaarde dat het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het Centraal Examen behaalde
cijfers ten minste 6,8 moet zijn.
2.3 Op rekenen moet minimaal een 6 gehaald zijn op 2F niveau.
3. Traject:
3.1

3.2
3.3
3.4

Inschrijving op HHC voor 15 maart. Leerlingen die na 15 maart inschrijven komen op
de wachtlijst. Toelating vanaf de wachtlijst op basis van plaatsbaarheid en volgorde
van aanmelding.
Intakegesprek met decaan HAVO voor de meivakantie. Hierin vaststellen profiel en
vakkenpakket.
Voorlopige toelating: na uitslag eerste tijdvak CSE.
Definitieve toelating: na uitslag tweede tijdvak CSE.

4. Eisen m.b.t het vakkenpakket:
5.1
Op de HAVO mag geen extra vak gekozen worden.
5.2
Het vakkenpakket op TL/H moet aansluiten op het profiel dat de leerling op de HAVO
kiest.
5.3
Het profiel en vakkenpakket worden in het intakegesprek gekozen en één week na
het intakegesprek definitief vastgelegd.
5.4
Bij de keuze voor het vak wiskunde B moet het eindcijfer (SE + CSE) voor wiskunde
een 7 of hoger zijn.
6. Een intakegesprek3 met de decaan HAVO waarin wordt gesproken over:
6.1
De motivatie om te kiezen voor de HAVO.
6.2
Profiel- en vakkenkeuze.
6.3
Extra ondersteuningsbehoefte.
6.4
Begeleidingstraject en aandachtspunten.
6.4
Extra lessen wiskunde.
6.5
Tijdpad en afspraken voor toelating.
6.6
Buitenlandse schoolreis.
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7. Ondersteuning indien wiskunde wordt gekozen:
7.1
Overbruggingslessen4 wiskunde voor de zomervakantie.
7.2
Vakondersteuning5 wiskunde vanaf begin schooljaar, af te sluiten met een toets.
8. Overleggen van de volgende documenten:
8.1
Diploma.
8.2
Eventuele verklaringen m.b.t. zorgindicaties.
8.3
Leerlingdossier van aanleverende school.

1 Het

advies van de aanleverende school wordt gebaseerd op de adviezen van de lesgevende docenten op basis van
werkhouding en capaciteiten. Bij een negatief advies geen toelating, bij een twijfelachtig advies wordt dit besproken tijdens
de intake.
2 De zakslaagregeling HAVO is als volgt:
A. Een examenkandidaat is geslaagd als hij het centraal examen binnen één schooljaar heeft afgelegd en
▪ het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het Centraal Examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en
▪ alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
▪ er één eindcijfer 5 is behaald en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of
▪ er één eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken als eindcijfers 6 of meer zijn behaald en het
gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt of
▪ er tweemaal een 5 òf één 4 en één 5 behaald zijn en voor de overige vakken als eindcijfers 6 of meer zijn
behaald en het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt.
▪ Bij de eindcijfers mag niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) voorkomen in de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde; indien de leerling geen wiskunde heeft geldt deze regel alleen voor Nederlands en Engels
B. In aanvulling op het eerste lid geldt bovendien dat
▪ de vakken culturele kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk
profiel moeten zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.

▪
▪

voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer lager dan het eindcijfer 4 is behaald.
de rekentoets moet zijn afgelegd.
3 Na inschrijving op HHC zal de leerling worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan HAVO. Hierbij is een
ouder/verzorger aanwezig.
4 Voor de zomervakantie zal de leerling een aantal overbruggingslessen wiskunde volgen van een docent wiskunde op HHC.
De leerling zal hiervoor uitgenodigd worden.
5 Vakondersteuning is een wekelijkse ondersteuningsles onder leiding van een docent wiskunde. De vakondersteuning moet
worden gevolgd totdat de bijbehorende toets met een voldoende wordt afgerond.
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