Richtlijnen voor toelating van 4 mavo naar 4 havo.

A. Eigen leerlingen RSG:
Algemeen.
• Mentoren vragen 2x per jaar hoe docenten oordelen over het niveau van leerlingen. (zie
leerlingprofielen: bijlage). Nadruk op advies.
• Leerlingen solliciteren vóór 21 april 2016 met een brief aan de afdelingsleider.
• Aandacht voor de kernvakken (Ned, ENG, Wis?) (ten minste een 6,0 voor hun SE als richtlijn).
• De toelatingscommissie, de afdelingsleider bovenbouw, de mentor van de leerling uit 4 mavo
en een docent of projectleider uit de bovenbouw van de havo, hoort de leerling, laat zich
goed informeren door de mentor van de leerling en betrekt het oordeel van de docenten van
deze leerling in haar beslissing. Deze toelatingscommissie beslist uiteindelijk of de leerling
wel of niet wordt toegelaten tot klas 4 havo. De uitspraak van de commissie is bindend.

Profiel- en vakkenkeuze
• Een leerling met een mavo-diploma kan geen wiskunde B kiezen. In uitzonderlijke gevallen
overleg met de docent wiskunde B die lesgeeft in 4 en/of 5 havo.
• Instroom in profiel N&T is niet mogelijk i.v.m. wiskunde B.
• Instroom in profiel N&G is alleen mogelijk als de leerling op de mavo examen heeft gedaan in
biologie, nask2, wiskunde, natuurkunde of aardrijkskunde.
• Instroom in profiel E&M is alleen mogelijk als de leerling op de mavo examen heeft gedaan in
wiskunde, economie, geschiedenis, aardrijkskunde of een tweede MVT.
• Instroom in profiel C&M is alleen mogelijk als de leerling in de mavo examen heeft gedaan in
geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, wiskunde of een tweede MVT.
• Indien een leerling een vak wil kiezen dat buiten deze regeling valt, dan beslist ook de
toelatingscommissie. Indien de toelatingscommissie beslist dat een leerling dit vak mag
kiezen, dan is de voorwaarde dat deze leerling een samenvatting van het boek van dat vak uit
3 havo maakt. Voorafgaand aan het volgende schooljaar wordt dit ingeleverd. De
samenvatting wordt gezien als een traject om voorkennis te genereren.

B. Zij-instromers van andere scholen:
Algemeen.
• Kandidaten dienen vóór 20 mei 2016 een schriftelijk verzoek in te dienen bij de
afdelingsleider van de bovenbouw van het atheneum, havo en mavo van de RSG.
• Toelatingscommissie (afdelingsleider, decaan en een bovenbouwdocent) voert gesprek met
leerling en eventueel ouders.
• Leerling zorgt voor ingevuld intakeformulier (bijlage) ondertekend door afdelingsleider van
toeleverende school. Dit formulier is voorzien van een schoolstempel en een handtekening.
• Leerling zorgt voor SE cijferlijst en indien mogelijk ook CSE cijferlijst.

•
•
•

Leerling zorgt voor ingevuld profielkeuzeformulier.
Aandacht voor de kernvakken (Ned, ENG, Wis?) (ten minste een 6,0 voor hun SE als richtlijn).
De toelatingscommissie, de afdelingsleider bovenbouw, een docent uit de bovenbouw van de
havo en een mentor van 4 mavo van de RSG, beslist uiteindelijk of leerling wel of niet wordt
toegelaten tot klas 4 havo. De uitspraak van de commissie is bindend.

Profiel- en vakkenkeuze
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•

Een leerling met een mavo-diploma kan geen wiskunde B kiezen. In uitzonderlijke gevallen in
overleg met de docent wiskunde van de vorige school en een docent wiskunde van de RSG.
Instroom in profiel N&T is niet mogelijk i.v.m. wiskunde B.
Instroom in profiel N&G is alleen mogelijk als de leerling op de mavo examen heeft gedaan in
biologie, nask2, wiskunde, natuurkunde of aardrijkskunde.
Instroom in profiel E&M is alleen mogelijk als de leerling op de mavo examen heeft gedaan in
wiskunde, economie, geschiedenis, aardrijkskunde of een tweede MVT.
Instroom in profiel C&M is alleen mogelijk als de leerling in de mavo examen heeft gedaan in
geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, wiskunde of een tweede MVT.
Indien een leerling een vak wil kiezen dat buiten deze regeling valt, dan beslist de
toelatingscommissie. (decaan, docent uit de bovenbouw van de havo en de afdelingsleider)
Indien een leerling een vak wil kiezen dat buiten deze regeling valt, dan beslist de
toelatingscommissie. Indien de toelatingscommissie beslist dat een leerling dit vak mag
kiezen, dan is de voorwaarde dat deze leerling een samenvatting van het boek van dat vak uit
3 havo maakt. Voorafgaand aan het volgende schooljaar wordt dit ingeleverd. De
samenvatting moet gezien worden als een traject om voorkennis te genereren.
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