1. De overstap van 4 mavo naar 4 havo
Mavo 4 is een goede voorbereiding op havo 4. Bij een aantal vakken kan er zelfs sprake zijn
van een voorsprong omdat bepaalde onderwerpen op de mavo al behandeld zijn en in de
onderbouw van de havo niet. Bovendien is het een voordeel dat leerlingen met een
mavodiploma al examenervaring hebben opgedaan, dat is een goede basis voor succes op
de havo.
Maar de meeste leerlingen die doorstromen vinden havo 4 beduidend moeilijker. Op
de havo worden namelijk meer vakken gevolgd en er zijn vakken waarbij de stof van 4 mavo
niet goed aansluit op de stof die in 4 havo in de les behandeld wordt. Soms zijn er
onderwerpen die in de leerjaren van de mavo niet op het programma staan, maar in de
onderbouw van de havo wel. De overstap van mavo naar havo kan ook moeilijk zijn omdat
de manier van werken in 4 havo anders is dan de leerlingen in 4 mavo gewend zijn. Dat
heeft te maken met de grotere hoeveelheden stof die leerlingen moeten leren beheersen en
met de vaardigheden die verlangd worden op de havo. Op de havo wordt onder andere een
hoger beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling.
Op het Vellesan College zijn we daarom van mening dat niet iedere mavoleerling geschikt is
om door te stromen naar de havo. We hebben een aantal voorwaarden gesteld aan de
overstap van 4 mavo naar 4 havo. Die voorwaarden zijn:
1. het gemiddelde van de cijfers op de cijferlijst is tenminste een 6,8.
2. voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is afzonderlijk tenminste het
cijfer 6,0 behaald (uitgaande van het niet-afgeronde cijfer op de eindlijst).
3. Om wiskunde B in het profiel te kiezen is het nodig dat tenminste het cijfer 7,0 is
behaald voor het vak wiskunde op de mavo-eindlijst (uitgaande van het nietafgeronde cijfer).
4. de leerling heeft de motivatie en de studieattitude om te slagen op havo niveau. Dit
wordt vastgesteld in een advies van de docentenvergadering van de afleverende
school en een intake/motivatiegesprek met de leerjaarcoördinator of afdelingsleider
van de havo-afdeling.
5. de leerling volgt een aansluitingsprogramma voor het vak wiskunde om de overstap
naar het havo-programma mogelijk te maken. Afhankelijk van de profielkeuze is het
mogelijk dat er een aansluitingsprogramma voor een ander vak (bv een ontbrekend

vak op de mavo-eindlijst) noodzakelijk is. In een eindtoets wordt vastgesteld of de
leerling voldoende van de aansluitingsmodule heeft geleerd.
6. Het aansluitingsprogramma wiskunde vindt plaats in de eerste week van de
zomervakantie (15 juli t/m 19 juli). Het eventuele aansluitingsprogramma voor het
ontbrekende vak start al in de maand juni.
Voldoet een leerling aan de criteria 1 t/m 5 dan is deze leerling toelaatbaar tot 4 havo. Een
plaatsing is afhankelijk van het beschikbare aantal plaatsen. Leerlingen die al ingeschreven
staan bij het Vellesan College of de Duin en Kruidberg mavo hebben voorrang op andere
leerlingen.
Omdat het Vellesan College eisen stelt aan de toelating tot de havo bestaat dus ook de
mogelijkheid dat een leerling wordt afgewezen. Om te voorkomen dat een leerling daardoor
aan het einde van het schooljaar met lege handen staat verwacht de school dat elke leerling
die zich opgeeft voor 4 havo zich ook inschrijft voor een beroepsopleiding op het mbo.
Hiermee wordt voorkomen dat een leerling nog in juni/juli op zoek moet naar een mboopleiding. Rond die tijd is een groot aantal ‘populaire’ beroepsopleidingen al vol en is de
kans van een verkeerde keuze groot.

