Toelatingsbeleid vmbo GL/TL leerlingen op de havo-afdeling van
het Regius College
Toelatingseisen
Leerlingen op het Regius College kunnen via twee routes doorstromen van vmbo GL/TL
naar havo 4. Om de inhoud van de kernvakken van het havo zo goed mogelijk te laten
aansluiten op het niveau van de havo, bieden wij een doorstroomprogramma aan voor deze
kernvakken op havo: Nederlands, Engels en wiskunde. Ervaring leert ons dat leerlingen die
het doorstroomprogramma gevolgd hebben goed voorbereid zijn op de overstap naar havo
4.
Route 1
De leerling:
1.

heeft het doorstroomprogramma havo gevolgd. Dit moet conform de richtlijnen zijn
afgesloten (zie pagina 2).

2.

mag niet meer dan één 5 in de kernvakken (Nederlands, wiskunde en Engels) in zijn
of haar eindexamenresultaten hebben gehaald.

3.

kiest op de havo een profiel en vakken die aansluiten op de vakken waarin op
vmbo GL/TL examen is gedaan.
▪

Voor het profiel natuur & techniek is verplicht: wiskunde, natuurkunde (ns1)
en scheikunde (ns2).

▪

Voor het profiel natuur & gezondheid is verplicht: wiskunde, scheikunde
(ns2), biologie en natuurkunde (ns1) of aardrijkskunde.

▪

Voor het profiel economie & maatschappij is verplicht: wiskunde, economie
en geschiedenis.

▪

Voor het profiel cultuur en maatschappij is verplicht: 2e vreemde taal,
geschiedenis en aardrijkskunde of economie.

Route 2
Het Regius college biedt leerlingen die in leerjaar 3 in een vak vervroegd examen hebben
gedaan, de mogelijkheid om in leerjaar 4 van het vmbo TL in een extra vak eindexamen te
doen. Het extra vak moet betrokken zijn bij de uitslagbepaling in het Eindexamenbesluit
VO. In de vmbo GL-stroming moet een leerling een AVO-vak kiezen. Na het behalen van
het diploma kan de leerling doorstromen naar havo 4.
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Procedure interne leerlingen Oranjelaan van het Regius College
Deze beschrijving geeft de stappen aan die een leerling doorloopt bij de overstap van vmbo
GL/TL naar havo.
Planning leerjaar 3
Februari/maart

De mentoren 3TL bespreken doorstroming naar havo in de
mentorgesprekken tijdens het eerste keuzemoment voor het
examenpakket.
De leerling geeft hier de keuze voor doorstroming havo al aan.
Samen met de decaan bespreken zij de pakketeisen en de
toelatingsprocedure.

April/mei

De leerling geeft tijdens de definitieve pakketkeuze in Zermelo de
havo doorstroomwens aan.
Leerlingen die vervroegd examen hebben gedaan, kiezen aan het
einde van leerjaar 3, hun extra vak via het digitale keuzeformulier in
Zermelo. Voor deze leerlingen wordt in leerjaar 4 het extra vak in
hun basisrooster geplaatst.

Planning leerjaar 4
November/december Leerlingen kunnen zich opgeven voor de profielworkshops van 4
havo.
November

Na SE1 start op de locatie Wilhelminalaan het
doorstroomprogramma wiskunde. Na SE2 starten de vakken Engels
en Nederlands met hun doorstroomprogramma’s.

Januari

Middagprogramma profielworkshops met informatie over de
profielkeuzevakken en de gang van zaken op de havo-afdeling in
het algemeen.

Maart

De leerling levert het vakkenpakket voor 4 havo, ondertekend door
de ouders, aan bij de decaan. Na invoer is de aanmelding voor havo
4 definitief en wordt de leerling na het behalen van het diploma
ingeschreven in 4 havo.

Richtlijnen doorstroomprogramma vmbo-havo Regius College
Het Regius College hecht veel waarde aan het doorstroomprogramma. Dit programma
bereidt de leerling bij de kernvakken van het havo voor op een soepele aansluiting op
havo 4.
Het programma is als volgt samengesteld:
▪

De leerling volgt voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een
doorstroomprogramma. Dit zijn twee lesuren per vak per week. Wiskunde start het
programma na SE1 waarna Engels en Nederlands volgen in de periode na SE2. De
drie programma’s lopen door tot aan de meivakantie.

▪

De leerling heeft aanwezigheidsplicht bij alle lessen.

▪

De leerling en vakdocent monitoren de voortgang middels diagnostische toets(en).
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Procedure leerlingen van scholen anders dan het Regius College
▪

De leerling neemt contact op met de teamleider van de locatie Wilhelminalaan, bij
voorkeur via de mail.

▪

De leerling voldoet aan de eisen die worden gesteld om door te stromen.

▪

De teamleider nodigt de leerling en ouder(s) uit voor een oriënterend gesprek.

▪

Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over de profielen en de Tweede Fase.

▪

De leerling krijgt de benodigde informatie op papier en ontvangt een
profielkeuzeformulier en een aanmeldingsformulier.

▪

De teamleider of decaan vraagt de afleverende school om de volgende informatie:
-

advies van de docenten van de betreffende leerling;

-

advies van decanen en zorgcoördinatoren.

▪

De ouders vullen het aanmeldingsformulier in.

▪

Na ontvangst van de informatie van de afleverende school en het
aanmeldingsformulier, bespreekt de toelatingscommissie het verzoek tot
inschrijven en besluit al dan niet tot voorlopige toelating.

Indien de leerling voorlopig is toegelaten en aangemeld voor 1 april voorafgaande aan het
schooljaar waarin de leerling wil instromen, wordt de leerling, onder voorbehoud van het
behalen van het vmbo-diploma, geplaatst in havo 4.
Indien de leerling is aangemeld en voorlopig toegelaten na 1 april, kan de leerling op de
wachtlijst worden geplaatst.
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