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5 HAVO – 5 VWO

Donderdag 14 maart 2019



Even voorstellen…

• Mw. Hormann – teamleider 3/4/5/6 vwo

• Mw. Derksen – decaan vwo



Indeling middag
• Informatie teamleider

• Informatie decaan

Na afloop mogelijkheid stellen van vragen



Verschil havo en vwo
• Academisch gericht (pws), gericht op het 

wetenschappelijk onderwijs

• Toepassen en inzicht i.p.v. reproductie

• Andere werkhouding: zelfstandigheid / initiatief

• Kernvakken



Doorstroomeisen 5h-5v 
Een leerling die het eindexamen havo afsluit met een 
gemiddelde van 6.8 of hoger voor de te kiezen vakken en 
voldoet aan onderstaande aanvullende eisen, wordt 
toegelaten tot 5 vwo.

Verder:
• De leerling die wil opstromen naar 5 vwo is niet eerder 

afgewezen voor het examen in 5 havo. 
• De leerling die wil opstromen naar 5 vwo heeft maximaal 

één vijf bij de te volgen vakken in 5 vwo.
• Leerlingen die opstromen naar 5 vwo mogen niet in 5 

vwo doubleren.



Aanvullende eisen t.a.v. het vakkenpakket:

• In het profiel Cultuur en Maatschappij maakt wiskunde A of B 
deel uit van het eindexamenpakket.

• Bij alle andere profielen maakt een tweede moderne vreemde 
taal deel uit van het eindexamenpakket tenzij de leerling hiervoor 
een ontheffing heeft of kan verkrijgen (bijv. bij dyslexie).

• Voor alle keuzevakken geldt het uitgangspunt dat zij deel 
moeten hebben uitgemaakt van het examenpakket havo, om het 
vak te kunnen kiezen als (profiel)keuzevak in 5 vwo, tenzij deze 
vakken starten in 5 vwo. 

• De vakken die in 5 vwo starten zijn: bewegen, sport & 
maatschappij, maatschappijwetenschappen.



Combinatiecijfer

• Maatschappijleer / social studies (33,33%)
• Culturele kunstzinnige vorming / ace (33,33%)
• Profielwerkstuk (33,33%)

Voor leerlingen met een havo-diploma op zak, 
komt de beoordeling van het profielwerkstuk op 
hun eindlijst te staan.



Kernvakkenregeling 
Net als dit jaar bij het havo examen, maakt ook op het vwo 
de kernvakkenregeling deel uit van de totale slaag-/zak-
regeling van het eindexamen.

Kernvakken zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse 
taal en literatuur, Wiskunde A/B of C. 

In de kernvakken mag ten hoogste één onvoldoende 
eindcijfer voorkomen, dat niet lager is dan een 5.



De profielen op het vwo
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels

Duits / Frans / Spaans 
culturele & kunstzinnige vorming OF artistic & cultural

education (45v – vrijstelling*)
maatschappijleer OF social studies (4v – vrijstelling*)

lichamelijke opvoeding OF physical education

* Als gevolg van deze vrijstelling, wordt de eindbeoordeling van het 
profielwerkstuk meteen het combinatiecijfer dat (afgerond) op de 
eindlijst komt in 6 vwo.



Cultuur & maatschappij
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde C of A (advies!) 
• Geschiedenis

PROFIELKEUZEVAKKEN
• Aardrijkskunde 
• Economie
• Maatschappijwetenschappen (start in 5 vwo)

• Muziek of Tekenen
• Extra moderne vreemde taal
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Economie & maatschappij
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde A of B 
• Economie
• Geschiedenis

PROFIELKEUZEVAKKEN
• Bedrijfseconomie (m&o)  
• Moderne vreemde taal
• Aardrijkskunde
• Maatschappijwetenschappen (start in 5 vwo) 
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Natuur & gezondheid
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde A of B (advies!)
• Scheikunde
• Biologie

PROFIELKEUZEVAKKEN
• Natuurkunde 
• Natuur, leven & technologie 
• Aardrijkskunde
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Natuur & techniek
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde

PROFIELKEUZEVAKKEN
• Biologie 
• Natuur, leven & technologie 
• Informatica
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Vrije deel 
• verbreding of verdieping van het pakket

• 1 of 2 vakken 

• rekening houden met vervolgmogelijkheden 

• nieuwe vakken in 5 vwo:
- maatschappijwetenschappen (maatschappij)
- bewegen, sport & maatschappij  (bij alle profielen)



Hoe nu verder?
• Keuzeformulier inleveren voor 5 vwo (met 

handtekening ouder)  voor 4 april

• Na afronding van het schoolexamen bekijken 
decaan, teamleiders en mentoren de kansen 
voor iedere leerling



• Na examenresultaat (12 juni) bevestiging of uw 
zoon/dochter voldoet aan de eisen en welkom is 
in 5 vwo  evt. nog een herexamen doen

Het is dus verstandig om ook voor 1 mei   
ingeschreven te staan voor een hbo-opleiding 
i.v.m. de studiekeuzecheck!

• Leerlingen die van 5 vwo willen afzien, geven dat 
zelf z.s.m. door aan de decaan!



Begeleiding
• Mentor 

• Teamassistenten - mevr. Maloney
- mevr. Meijer

• Mentorbegeleider - mevr. Van Leeuwen

• Decaan - mevr. Derksen

• Teamleider - mevr. Hormann



Tegemoetkoming scholieren 18+
• Komt in plaats van de kinderbijslag

• Aanvragen zo’n 3 maanden voor de 18e verjaardag…

• Basistoelage thuiswonend = € 115,23 per maand 

• Overbrugging voor de zomermaanden (alleen als je 
daarna gaat studeren)

• Recht op zorgtoeslag via de belastingdienst



Vragen?

Bereikbaar per mail (sdr@jpthijsse.nl)
OF

telefonisch (0251-652571)

Werkdagen: ma – di (ochtend) – wo – do
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