
Informatiemiddag overstappers
4 MAVO – 4 HAVO

SCHOOLJAAR 2017-2018



Even voorstellen…

• Mw. Rudolphij - teamleider 4 havo 
• Mw. van der Laan - decaan mavo
• Mw. Bult - decaan havo 



Goed om te weten… 

• Zelfstandigheid 
• Werkwijze en aanpak 4/5 havo
- Mentorbegeleiding
- PT/PTA
- Kennismaking start schooljaar
• SE weken
• Kernvakken
• Praat met ….



Kernvakkenregeling
In de kernvakken mag ten hoogste één onvoldoende eindcijfer 
voorkomen, dat niet lager is dan 5.
De kernvakken zijn: 
Nederlandse taal en literatuur
Engelse taal en literatuur 
Wiskunde A, B



Doorstroomeisen

Een leerling die het eindexamen mavo afsluit met een gemiddelde van 6.8 of hoger op basis van de afgeronde 
eindcijfers wordt toegelaten tot 4 havo. Maximaal één vijf in de in 4 havo te volgen vakken.

• Ten aanzien van de vakkenpakketkeuze:

- Bij opstromen naar het havo profiel Natuur en Techniek is wiskunde, nask1 en nask2 in het mavo 
eindexamenpakket verplicht. De keuze biologie voor 4 havo is verplicht.

- Bij opstromen naar het havo profiel Natuur en Gezondheid is wiskunde en nask 2 in het mavo 
eindexamenpakket verplicht.

- Bij opstromen naar het havo profiel Cultuur en Maatschappij is een tweede moderne vreemde taal in het 
mavo eindexamenpakket verplicht. 

- Bij opstromen naar het havo profiel Economie en Maatschappij is wiskunde en economie in het mavo 
eindexamenpakket verplicht.

- Voor alle nieuwe keuzevakken geldt het uitgangspunt dat zij deel moeten hebben uitgemaakt van het 
examenpakket mavo, om dit vak te kunnen kiezen als (profiel)keuzevak in 4 havo Het is echter mogelijk om in 
4 havo nieuwe vakken op te nemen, te weten bewegen sport maatschappij (BSM), natuur leven en 
technologie, informatica, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, international business class.

De keuze voor LANGUAGE B moet expliciet worden ingevuld op het keuzeformulier! 
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ALGEMEEN DEEL (4 en 5 havo)

• NEDERLANDS 
• ENGELS (LANGUAGE B)
• MAATSCHAPPIJLEER (S.E. 4 havo)  
• CULTURELE KUNSTZINNIGE

VORMING (S.E. 4 havo) 
• LICHAMELIJKE OPVOEDING (S.E. 5 havo)  
• SLB/WERKWEEK



NATUUR & TECHNIEK
PROFIELVAKKEN en PROFIELKEUZEVAKKEN

Profielvakken
• Wiskunde B  
• Natuurkunde 
• Scheikunde

Profielkeuzevakken
• Biologie  (verplicht)
• Informatica
• Natuur, leven en technologie
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NATUUR & GEZONDHEID
PROFIELVAKKEN en PROFIELKEUZEVAKKEN

Profielvakken
• Wiskunde A of B
• Biologie 
• Scheikunde

Profielkeuzevakken
• Natuurkunde 
• Aardrijkskunde
• Natuur, leven en technologie



ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
PROFIELVAKKEN en PROFIELKEUZEVAKKEN

Profielvakken
• Wiskunde A  
• Economie 
• Geschiedenis 

Profielkeuzevakken
• Bedrijfseconomie 
• Moderne vreemde taal
• Maatschappijwetenschappen
• Aardrijkskunde

• International BusinessClass (IBC)



International businessclass (IBC)
• binnen het EM profiel
• vak International Business
• Cambridge Certificate International Business 
• bedrijfsbezoeken 
• selectie (7,0 voor Engels & economie en voldoende 

voor wiskunde)
• Niet in combinatie met tweetalig onderwijs (language B 

in bovenbouw)



CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
PROFIELVAKKEN en PROFIELKEUZEVAKKEN

Profielvakken
• Geschiedenis 
• Tekenen of Muziek
• Moderne vreemde taal

Profielkeuzevakken
• Aardrijkskunde
• Maatschappijwetenschappen
• Economie



VRIJE RUIMTE

• Aanvullen  met 2 vakken

• Voor plezier en interesse 

• Rekening houden met vervolgmogelijkheden 

• Dubbel profiel kiezen (2e mvt en mu/ te bij EM)



En dan nog dit:…….

• Leerlingen bij NT biologie kiezen als profielkeuzevak? 
• Indien leerlingen natuurkunde kiezen daar ook wiskunde 

B bij kiezen?
• De extra lessen voor wiskunde B zijn gestart.  



BEWUST KIEZEN

• Wat vind je leuk?
• Waar liggen je kwaliteiten?
• Wat zijn de eisen van vervolgopleidingen?
• Informatie van de mentor, vakdocenten en de decaan



KEUZETRAJECT

• Maak een afspraak bij de decaan
• Iedere leerling levert uiterlijk 13 april het profielkeuzeformulier in bij 

de decaan
• De Language en IBC leerlingen komen naar de informatiebijeenkomst 

op 10 april om 16.00 uur in lokaal A104  
• Na de meivakantie ontvangt u een bevestiging van de profielkeuze 
• Iedere leerling schrijft zich in voor een mbo opleiding voor 1 april
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