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Bijlage 1 

Voorwaarden plaatsing mavo/havo-stroom klas 1 naar klas 2  

Onderstaande voorwaarden moeten behaald worden om in aanmerking te komen voor een plaatsing in de  

mavo/havo-stroom. Wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan, zal de rapportvergadering in samenspraak met de 

coördinator leerlingenzaken en de unitmanager een bindend advies uitbrengen over de definitieve plaatsing. Bij de 

totstandkoming van het advies worden o.a. de cito uitslagen, de werkhouding en de motivatie meegenomen.     

Wel naar havo 2 

In de mavo/havo- stroom klas 1 begint elke leerling te werken uit mavo boeken. Als je laat zien dat je goede 

resultaten haalt op meerdere vakken dan kun je na het eerste, tweede of derde rapport verdiepingsstof of een 

havo boek krijgen. Als je uit een havo boek werkt, krijg je ook havo toetsen. Dan is goed te zien of je het havo 

niveau ook echt aan kan. Als je de overstap naar havo 2 wilt maken moet je na het tweede rapport voor alle 

leervakken uit een havo boek werken.   

  
Een leerling is bevorderd naar havo 2 indien op het eindrapport is behaald:  

- 0 onvoldoendes  

- 1 onvoldoende waarbij:     

                                - voor Nederlands, Engels of wiskunde niet lager dan 5,0  

                                - voor overige vakken niet lager dan 4,0  

- 2 onvoldoendes waarbij:     

                                - voor Nederlands, Engels of wiskunde niet lager dan één 5,0  

                                - de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten  

- 3 onvoldoendes waarbij: 

                               - voor Nederlands, Engels of wiskunde niet lager dan één 5,0  

                                - de onvoldoendes opgeteld minstens 15 punten  
   

Door in de mavo/havo-stroom 

Red je de overstap naar havo 2 net niet, maar wil je graag na mavo 4 de stap naar de havo zetten,  

dan kun je met goede resultaten, kiezen voor de mavo/havo-stroom. Je wordt zo goed mogelijk voorbereid 

op de havo. Zo volg je de opstroommodules wiskunde, economie en evt. scheikunde, zodat de 

aansluiting vanaf het vmbo goed verloopt en maak je een sectorwerkstuk gericht op havo- en hbo-opleidingen.  

Om naar de havo te kunnen moet je het vmbo-examen in 7 vakken afronden met een 6,5 gemiddeld.  

  

Een leerling kan geplaatst worden in de havo-stroom indien hij bevorderbaar is naar de mavo en 

indien op het eindrapport is behaald:  

 

Minimaal 21 punten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, waarbij: 

-  maximaal één onvoldoende, niet lager dan een 5 (gekeken wordt naar de afgeronde eindcijfers) 

 

Minimaal een 7 op het vak rekenen (gekeken wordt naar het afgeronde eindcijfer) 

 

Gemiddeld een 7,0 op het eindrapport (waarbij alle kunstvakken als 1 gemiddeld cijfer worden meegerekend)  
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