Doorstroming 4 MAVO naar 4 HAVO op het Segbroek College
Stap 1:
Na invulling van het aanmeldformulier 4m4h op Google forms (vóór 1 februari 2018) controleert
de decaan mavo of het vakkenpakket toereikend is voor plaatsing in 4 havo. Wanneer het
vakkenpakket niet toereikend is, volgt géén toelating.
Stap 2:
Op 24 januari 2018 staat een voorlichtingsmiddag gepland voor ouders/verzorgers over de
overstap naar MBO en doorstroom naar 4Havo. Daarnaast volgt nog voorlichting over de Tweede
fase en de “nieuwe vakken”voor de leerlingen en ouders vanuit de Havo afdeling voor de
leerlingen die zich hebben opgegeven voor de doorstroom.
Stap 3:
Na SE 3 bepaalt de plaatsingscommissie (conrector 4mavo, decaan 4mavo, teamleider 4mavo en
de teamleider 4havo) op basis van de SE-resultaten en de adviezen van de vakdocenten, wie er
geplaatst kunnen worden in 4 havo.
Het gemiddelde cijfer van alle SE’s moet minimaal een 6,5 zijn. Bovendien moet het SE cijfer voor
twee van de drie vakken Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal een 7.0 zijn en voor het derde
vak minimaal een 6.0.
Daarnaast is de rekentoets (2F) becijferd met een 6.0.
NB: Wanneer de latere uitslag van het CE(Centraal Examen) negatief afwijkt van de behaalde SEgemiddelden, kan besloten worden om niet tot plaatsing over te gaan. Herprofileren (herkansen)
kan in zo’n situatie noodzakelijk zijn. Er zal in dat geval altijd een gesprek plaats hebben tussen de
betreffende leerling en ouders/verzorgers en de teamleiders van 4mavo en 4havo)
Voor leerlingen die zich te laat aanmelden is de toelatingsprocedure voor externen van
toepassing:
 Er moet plaats zijn.
 Het gemiddelde cijfer van alle CE’s moet minimaal een 6,5 zijn. Bovendien moet het
CE cijfer voor twee van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal een
7.0 zijn en voor het derde vak minimaal een 6.0.
 De rekentoets (2F) is becijferd met een 6.0
 Het vakkenpakket is toereikend (zie stap 1).

