Beleid inzake doorstroom havo-5 naar vwo-5
Algemene bepalingen voor doorstroom naar vwo-5:
- De eindcijferlijst havo mag geen tekorten bevatten.
- De leerling is in één keer geslaagd voor het havo-examen.
- De leerling is zonder doublure overgegaan van havo-4 naar havo-5.
- Het gemiddelde van de onafgeronde SE en CE cijfers is 6,8 of hoger.
- Het advies van de docentenvergadering is bindend.
- Externe instroom is alleen mogelijk als aan bovenstaande is voldaan en het
profiel aansluit op de profielen aangeboden op Het Lyceum Vos.
De leerling krijgt vrijstelling voor:
- Maatschappijleer
- CKV
- PWS indien op vwo niveau beoordeeld (Niveau + Engelstalige summery).
Het profielwerkstukcijfer van de havo wordt overgenomen indien het PWS op
vwo-niveau is beoordeeld. Indien dit niet het geval is, zal de leerling een nieuw of
aangepast PWS moeten maken op vwo-niveau met Engelstalige summary.
Het SEV5 cijfer is voor de reguliere doorstroom van vwo-4 naar vwo-5 een
doorlopend gemiddelde gebaseerd op de weging volgens het PTA. Leerlingen die
doorstromen vanuit havo-5 nemen geen cijfers mee vanuit voorgaande leerjaren, met
uitzondering van de vakken waarvoor zij vrijstelling krijgen.
Doorstroom vanuit NG/NT:
In het profiel NG / NT is ontheffing voor de tweede moderne vreemde taal mogelijk.
Als een leerling kiest voor een ontheffing voor een tweede moderne vreemde taal,
dan moet dit worden omgezet naar een ander vak met een vergelijkbaar aantal
studielasturen. Dit kan op de volgende manier:
-

Aardrijkskunde, biologie of NLT kiezen i.p.v. de tweede moderne vreemde
taal, mits dit vak niet al gekozen is bij een ander onderdeel, waarbij
e leerling zelf verantwoordelijk is voor het inhalen van gemiste stof uit vwo-4.

Doorstroom vanuit EM:
In het profiel EM is ontheffing voor de tweede moderne vreemde taal niet mogelijk.
Om de overstap naar vwo mogelijk te maken moet een leerling bij voorkeur in havo-4
een tweede moderne vreemde taal kiezen.
Doorstroom vanuit CM:
Leerlingen met het profiel CM kunnen alleen doorstromen naar vwo indien zij
wiskunde hebben opgenomen in hun vakkenpakket op de havo.
Bevorderingsnormen in vwo-5:
Wanneer blijkt dat de leerling niet voldoet aan de overgangsnormen dan wordt hij/zij
besproken in de rapportvergadering. In deze vergadering kan het besluit worden
genomen tot een bindend hbo-advies.

