Kernprocedure voor de instroom van vmbo-t4 leerlingen in de Tweede Fase havo (20192020).
De kernprocedure garandeert op grond van de hieronder beschreven procedure en
voorwaarden plaatsing van alle leerlingen die ingeschreven staan bij de genoemde vmbo-t
scholen in de regio Amstelland met een vmbo-t-diploma behaald op de SG Thamen, de
Westplas Mavo, Panta Rhei of de Apolloschool die in aanmerking willen komen voor
instroom in havo 4 van het Alkwin Kollege, het Amstelveen College, het Hermann Wesselink
College of het Keizer Karel College.
Na sluiting van de aanmeldingstermijn kan een leerling niet meer deelnemen aan de
toelatingsprocedure.

Toelatingsvoorwaarden
Een vmbo-t leerling is toelaatbaar tot havo 4 onder de volgende voorwaarden:
 hij/zij is op 1oktober van het cursusjaar havo 4 ten hoogste 17 jaar oud,
 hij/zij heeft het vmbo diploma theoretische leerweg behaald,


cijfereisen: voor tenminste 6 schoolexamenvakken (in ieder geval Nederlands en
Engels):
 voor ieder vak tenminste een 6,0.
 het gemiddelde schoolexamencijfer van de 6 schoolvakken is tenminste een 6,8
(maatschappijleer, lichamelijke opvoedingen het profielwerkstuk tellen hierin niet mee)







hij/zij kan de vakken Frans, Duits, Spaans (heel vak), economie, wiskunde, natuurkunde
of scheikunde alleen opnemen in havo 4 als hij/zij in deze vakken vmbo-t examen aflegt
(nask1 natuurkunde; nask2 scheikunde),
als hij/zij een ander dan hierboven genoemd vak wil opnemen in havo 4, dan hoeft hij/zij
daarin geen examen vmbo-t afgelegd te hebben,
hij/zij kan het vak wiskunde B alleen opnemen in havo 4 als de vakdocent van het vmbo
daarover een positief advies uitbrengt,
hij/zij kan alleen het CM-profiel kiezen als hij/zij vmbo-t examen aflegt in een tweede
moderne vreemde taal,
hij/zij moet een overwegend positief oordeel van de docenten van de vmbo school
meekrijgen op het gebied van capaciteiten, inzet en zelfstandigheid voor de havo.
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Toelatingsprocedure
Voor 1 maart van het jaar waarin het cursusjaar van havo 4 begint wordt door elk van de
ontvangende scholen afzonderlijk een voorlichtingsbijeenkomst belegd over de
mogelijkheden in de Tweede Fase havo van de betrokken school. Leerlingen bezoeken
minimaal twee scholen, maar bij voorkeur drie scholen aangezien en drie scholen op het
aanmeldformulier vermeld moeten worden.
Na 1 maart verstrekt de decaan van de vmbo school de benodigde documenten voor
deelname aan de toelatingsprocedure.
Voor de sluitingsdatum van 1 april meldt de leerling zich aan voor toelating tot de havo bij
de decaan van de eigen vmbo school middels
 een aanmeldingsformulier (waarop o.a. een 1e, 2e en 3e voorkeur wordt
aangegeven),
 een formulier waarop de vakdocenten van het vmbo een beoordeling hebben
gegeven van geschiktheid voor de havo,
 een overzicht van de tot dat moment behaalde schoolexamencijfers bij de
verschillende vakken,
 een motivatiebrief over de keuze voor de havo-opleiding en het gewenste profiel.
Voor medio mei verdeelt de toelatingscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van
de ontvangende scholen, de leerlingen over de verschillende havo opleidingen. Na
sluiting van het 1e tijdvak van het Centraal Examen worden betrokkenen per brief in
kennis gesteld van het besluit.
Hierna voeren de ontvangende scholen in juni een kennismakingsgesprek met de
betrokken leerlingen en (één van) hun ouders.
Om daadwerkelijk te kunnen worden ingeschreven, dient een leerling na de
examenuitslag een kopie van de cijferlijst in te leveren op de school van inschrijving,
waaruit blijkt dat de betrokkene is geslaagd.
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