Havo, havo plus in de havo klas en H/V in de vwo klas bij Accent
Gedifferentieerd werken

Gedifferentieerd werken; havo-, atheneum-, gymnasium- en havo+, H/V niveau.
Accent streeft ernaar om, het onderwijsconcept van het Regius College indachtig,
onderwijs op maat te verzorgen. Concreet houdt dit in dat wij de leerling op niveau
willen benaderen en eruit willen halen wat erin zit. Dit is terug te vinden in het
Accent onderwijs. We bieden bijvoorbeeld de leerlingen de mogelijkheid ambities te
volgen en keuzes te maken door havo en vwo leerlingen op hun eigen niveau tot
verdieping te laten komen.
Daarnaast bieden we leerlingen die met hun puntenaantal in en bij de
bespreekmarge voor het vwo komen, de mogelijkheid om H/V te volgen. Deze
leerlingen fungeren in de praktijk als vwo leerling, maar zijn nog niet officieel zo
geplaatst. Officieel zijn zij havo leerling. Als hun havo scores hoog genoeg zijn ( zie
bevorderingsrichtlijnen Accent), kunnen zij alsnog ( over het algemeen aan het eind
van het schooljaar) op het vwo worden geplaatst. Ook in het derde leerjaar kunnen
havo leerlingen als H/V leerling worden geplaatst. We kijken hierbij naar het
algemeen functioneren van de leerling en bespreken daarnaast of de leerling
wiskunde en natuurkunde op vwo niveau aankan.

Uitwerking in de praktijk:

In VWO-klas:


Vwo-leerlingen werken op vwo-niveau en worden beoordeeld op vwo-niveau,



H+ leerlingen in de vwo-klas werken op vwo-niveau en worden beoordeeld
op vwo-niveau; daarnaast wordt het vwo-cijfer omgerekend tot een H-cijfer.
Dit H-cijfer komt niet op het rapport.



Leerlingen die in de bespreekmarge zitten en die het docententeam
potentiële vwo-kandidaten acht, worden geplaatst in de vwo-klas.



Deze leerlingen worden volledig als vwo-leerling behandeld. Als hun
vwo-cijfers voldoende zijn om volgens de vwo-bevorderingsnormen te
worden bevorderd naar het vwo, dan worden ze aan het eind van het
schooljaar ook daadwerkelijk bevorderd naar het vwo.



Deze leerlingen worden aangeduid als hvwo-leerlingen.



De hvwo-leerlingen krijgen een rapport op basis van de vwo-cijfers;
daarnaast worden er ook H-cijfers ingevoerd in Som, hiervoor wordt een
tweede tabblad aangemaakt onder de naam TT.

