Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4

1. Is de huidige school een school binnen onze regio Utrecht en Stichtse
Vecht ( zie www.sterk-vo.nl ) ? Dan moet de huidige school de kandidaat
uiterlijk op 1 mei 2018 in Onderwijs Transparant hebben gezet een actueel,
volledig en toereikend ontwikkelperspectiefplan (OPP). Elke school binnen
onze regio weet waar dat om gaat.
Is de huidige school een school buiten onze regio? Dan moet de huidige
school uiterlijk op 1 mei 2018 het onderwijskundig rapport (OKR) èn een
actueel, volledig en toereikend ontwikkelperspectiefplan (OPP) sturen naar
mw. Sonja Lefevere, s-lefevere@gregorius.nl .
Let op: 1 mei valt in de meivakantie. De toeleverende school heeft tijd nodig
het informatie te verwerken en zal het rond 14 april 2018 willen weten dat je je
aan gaat melden voor havo 4 op het St Gregorius College.
2. Toelatingsgesprek aanvragen: de ouder(s)/verzorger(s) sturen tussen 1
januari en 1 mei 2018 een verzoek om een intakegesprek aan Bernice
Schutte, teamleider havo 345, b-schutte@gregorius.nl
3. Informatie om zelf aan te leveren: voorafgaand aan het toelatingsgesprek
vult de leerling samen met ouder(s)/verzorger(s) dit document in en mailt het
naar b-schutte@gregorius.nl . Het gaat om:


Overstapblad naar havo 4



Profielkeuzeformulier havo (vakkenpakket). Let op: het nieuwe
profielkeuzeformulier voor 2018-2019 wordt in december 2017
vastgesteld. Het profielkeuzeformulier wordt in deze procedure uiterlijk op
1 januari 2018 vervangen.
Twijfel over de keuze voor “nieuwe” vakken kan besproken worden in het
toelatingsgesprek .

4. Uitnodiging toelatingsgesprek: De teamleider havo nodigt de
ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uit voor een toelatingsgesprek.
5. Toelatingsgesprek: op locatie van Asch van Wijckskade 20. Prints van het
ingevulde Overstapblad en het Profielkeuzeformulier worden door
ouder(s)/verzorger(s) en leerling en meegebracht naar het toelatingsgesprek.
Na het toelatingsgesprek wordt duidelijk of de leerling in principe plaatsbaar is.
6. Uitslag bij aanmelding vanuit huidige school binnen onze regio: Na de
uitslag van het CE (Mavo 4) is duidelijk of een leerling aan de toelatingseisen
incl. de cijfernorm voldoet. Op 2 juli 2018 wordt besloten of een leerling
toelaatbaar is in havo 4. Wordt een leerling in havo 4 aangenomen, dan zal de
teamleider havo uiterlijk 9 juli 2018 telefonisch contact opnemen.
Uitslag bij aanmelding vanuit huidige school buiten onze regio: Voor
leerlingen van buiten de regio geldt een langere beslistermijn: na onze eigen
rapportvergaderingen weten we of er plek is. Vanzelfsprekend moet aan

dezelfde toelatingseisen worden voldaan als bij aanmeldingen van binnen de
regio. Wordt een leerling in havo 4 aangenomen, dan zal de teamleider havo
uiterlijk donderdag 12 juli 2018 telefonisch contact opnemen.

OVERSTAPBLAD
motivatie vanzij-instromer van een andere school
naar HAVO 4 op het St-Gregorius College
voor SCHOOLJAAR 2018-2019
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:
TELEFOON:
HUIDIGE SCHOOL:
CONTACTGEGEVENS
mentor/teamleider op
huidige school:

Eventueel
extra vak:

Vanuit Mavo 4:
HUIDIGE
EXAMENVAKKEN

MOTIVATIE LEERLING
Ik wil graag naar havo 4, omdat ….

Wij hebben de procedure met de toelatingseisen gelezen
Datum en plaats:

Handtekening leerling:

Naam ouder(s)/verzorger(s):

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Toelatingseisen tot havo 4 op het St-Gregorius College:
Om toegelaten te worden vanuit mavo 4 moet de leerling aan de volgende
voorwaarden voldoen:


Het eindcijfer (gemiddelde van SE en CE) moet minimaal 6.8 of hoger zijn.



Voor de vakken Nederlands en Engels moet minimaal het gemiddelde van
SE en CE een 6.0 zijn behaald.



Heeft een leerling het vak wiskunde, dan moet ook hiervoor minimaal een
6.0 zijn behaald.



Met de vakken waarin de leerling mavo-examen heeft gedaan, moet een
havo-profiel op het St Gregorius College gekozen kunnen worden.
Voorbeelden: om een EM profiel te kunnen kiezen, moet de leerling de
vakken economie en geschiedenis hebben gehad en voor het profiel NT
moet de leerling de vakken nask1 en wiskunde hebben gehad.



Informatie van de toeleverende school moet positief zijn. Hierbij wordt
onder meer gelet op studieresultaten, inzet, gedrag en studiehouding.



Om het vak wiskunde-B op de havo te mogen volgen, moet de leerling op
het St-Gregorius College een inhaalprogramma volgen in havo 4.

Keuzeformulier vakkenpakket voor de overstap naar Havo 4 op het StGregorius College in schooljaar 2017-2018.
De versie voor 2018-2019 vervangt uiterlijk 1 januari 2018 dit keuzeformulier.
Let op: er kan dus iets veranderen in de keuzemogelijkheden.
NAAM

:

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Verplichte vakken: netl (Nederlands)– entl (Engels) - maat (maatschappijleer) – lo (lichamelijke opvoeding) –
ckv (culturele en kunstzinnige vorming) – lob (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) – gd (godsdienst) – rk (rekentoets)
PROFIELDEEL
Je moet een profiel kiezen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG), Economie en Maatschappij (EM) of
Cultuur en Maatschappij (CM)
KEUZE 1: verplichte profielvakken
Ik kies NT en heb:

Ik kies NG en heb:

Ik kies EM en heb:

Ik kies CM en heb:

nat (natuurkunde)

X biol (biologie)

X econ (economie)

X

schk (scheikunde)

X schk (scheikunde)

X ges (geschiedenis)

X

wisB (wiskunde-B)

X

wisA (wiskunde-A)

X

ges (geschiedenis)

Ga nu verder met het profiel, dat je hebt gekozen (in de kolommen eronder)
KEUZE 2: profielkeuzevakken
NT: kies één vak uit twee

NG: kies één vak uit twee

EM: kies één vak uit vijf

CM: kies één vak uit twee

in (informatica)

wisA (wiskunde-A)

fatl (Frans)

fatl (Frans)

biol (biologie)

wisB (wiskunde-B)

dutl (Duits)

dutl (Duits)

ak (aardrijkskunde)

CM: kies één vak uit drie

NG: kies één vak uit twee

m&o (manag.&organis.)

ak (aardrijkskunde)

nat (natuurkunde)

maw (maatsch.wetensch.)

econ (economie)

ak (aardrijkskunde)

maw (maatsch.wetensch.)
CM: kies één vak uit vier
fatl (Frans)*
dutl (Duits)*

X

kubv (beeldend)
Kumu (muziek)
KEUZE 3: vrije keuzedeel
NT: kies één vak uit deze
kolom

NG: kies één vak uit deze
kolom

EM: kies één vak uit deze

CM: kies één vak uit deze
kolom

kolom
dutl (Duits)

dutl (Duits)

dutl (Duits)*

dutl (Duits)*

ak(aardrijkskunde)

ak(aardrijkskunde)*

fatl (Frans)*

fatl (Frans)*

in (informatica)*

in (informatica)

ak (aardrijkskunde)*

ak (aardrijkskunde)*

biol (biologie)*

nat (natuurkunde)*

maw (maatschwetensch)*

maw (maatschwetensch)*

econ (economie)

econ (economie)

in (informatica)**

wisA (wiskunde-A)

m&o(manag.&organis.)**

m&o(manag.&organis.)

biol (biologie)

biol (biologie)

m&o (manag.&organis.)*

kubv (beeldend)*

kubv (beeldend)**

kumu (muziek)*

kumu (muziek)**

* Let op: als je dit vak al hebt gekozen, NIET nogmaals aankruisen!
** Een combinatie van de vakken kumu/kubv + in + m&o is NIET mogelijk, je kunt dus maar twee van deze drie vakken kiezen

Na verwerking van alle keuzes kan blijken dat niet ieder vak of iedere vakkencombinatie aangeboden kan worden. In dat
geval dient opnieuw een keuze gemaakt te worden. Na de

start van het nieuwe schooljaar kunnen er
geen wijzigingen in het vakkenpakket worden aangebracht. Met een havodiploma met het profiel CM
zonder wiskunde is het niet mogelijk tot het vwo te worden toegelaten. Er kan voorafgaand aan de zomervakantie géén
extra vak worden aangegeven. De opgave van een extra vak kan in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar bij de
decaan worden gedaan. Als blijkt dat het extra vak inpasbaar is in het dan vigerende rooster kan er toestemming gegeven
worden voor het volgen van het extra vak. Dit geldt dan alléén voor dát lopende schooljaar. Bij de overgang naar het
examenjaar wordt opnieuw éérst ingedeeld zonder het extra vak. Als blijkt dat het extra vak inpasbaar is in het dan
vigerende rooster kan het extra vak opnieuw toegekend worden. De kosten van de leermiddelen van een extra te volgen vak
worden in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s)/leerling. Het is raadzaam de leermiddelen voor een extra vak pas
te bestellen na de zomervakantie, wanneer duidelijk is of het extra vak ingeroosterd kan worden.

akkoord leerling :

akkoord ouder(s)/verzorger(s) :

akkoord decaan/teamleider :

datum :

datum :

datum :

