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OVERSTAPPEN VAN MAVO NAAR HAVO 
 

Open huis op donderdag 13 februari 2020  

van 19.00 – 21.00 uur 
 

INSCHRIJVING: 
Onze inschrijfdagen zijn: woensdag 18 maart 2020 van 14.00 tot 17.00 uur,  

donderdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op 

vrijdag 20 maart van 15.00 tot 17.00 uur en zaterdag 21 maart van 10.00 tot 

12.00 uur. 

U kunt via de website een afspraak maken voor de inschrijving. 

Wilt u bij de inschrijving een kopie van het paspoort of identiteitskaart van de 

leerling inleveren en een recente cijferlijst. 

 
TOELATING: 
Met een vmbo-tl-diploma kun je kiezen tussen het havo of het mbo. In feite 

sta je voor de keus je theoretische opleiding nog eens twee jaar voort te 

zetten op het havo of een praktijkgerichte studie te gaan doen. 

 

Ons advies: kies duidelijk en gemotiveerd. Zonder te weten wat je wil 4 havo 

kiezen, leidt niet vaak tot succes. 

 

Toelating tot 4 havo op Spieringshoek 

Vijf gegevens zijn bepalend voor toelating op Spieringshoek: 

- In bezit zijn van diploma vmbo-theoretische leerweg met 6 examenvakken 

die van belang zijn voor het te kiezen profiel 

- Totaal van de eindcijfers vmbo-examen: 39 punten voor de vakken die 

van belang zijn voor het te kiezen profiel 

- Er moet eindexamen gedaan zijn in of wiskunde dan wel Frans of Duits 

- Positief oordeel van je vorige school 

- Het eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal een 6 

zijn 

 

Bij keuze voor het profiel Cultuur en Maatschappij (zie informatie hieronder) is 

geen wiskunde vereist maar wel Frans of Duits. 

Bij de andere profielen is wel wiskunde vereist, maar geen Frans of Duits. 

 

In het begin van het schooljaar zal er extra begeleiding gegeven worden dat 

in het eerste trimester een verplicht karakter heeft.   

De leerlingen zullen na het Centrale Examen uitgenodigd worden voor een 

cursusdag wiskunde. Nadere details zullen volgen na de inschrijving.  

 



 
Voorlopig ingeschreven tl-leerlingen krijgen na de uitslag van het examen 

een uitnodiging voor een gesprek met één van de decanen over het profiel. 

Belangrijk bij dit intakegesprek is het overleggen van de ‘voorlopige’ cijferlijst 

van de geslaagde. Over de toelating beslist de toelatingscommissie van 

Spieringshoek. 

 

HET ONDERWIJS ZELF: PROFIELEN 
Het onderwijs in de bovenbouw van het havo wordt aangeduid met de 

Tweede Fase en is van een andere opzet dan je op het vmbo gewend bent.  

 

De Tweede Fase bedoelt te zeggen dat het komt na de eerste fase, dat wil 

zeggen: de onderbouw. Deze Tweede Fase moet er voor zorgen dat de 

leerling een breed pakket heeft, dat voor een goede aansluiting op het HBO 

zorgt. In het studiehuis leert de leerling zelfstandiger werken, één van de 

belangrijkste studievaardigheden in het  

vervolgonderwijs.  

 

Naast de verplichte vakken van het gemeenschappelijk deel, volgen de 

leerlingen de zogenaamde verplichte profielvakken. Daarnaast moeten zij 

een keuze maken uit een aantal profielkeuzevakken. Ten slotte moet men in 

het vrije deel minstens één vak kiezen van 320 studielasturen op het havo.  

 

Er zijn vier profielen:      

1. Cultuur en Maatschappij  (C&M)   

2. Economie en Maatschappij (E&M)   

3. Natuur en Gezondheid  (N&G)   

4. Natuur en Techniek.   (N&T)   

 

HET HAVO: 
 

Voor de havo-leerlingen omvat het gemeenschappelijk deel de vakken: 

 

Nederlands    Engels    

maatschappijleer    levensbeschouwing    

lichamelijke opvoeding   culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 

     

De verplichte vakken van het profieldeel zijn voor: 

 

C&M:  geschiedenis, Frans of Duits 

E&M:   wiskunde A of B, economie en geschiedenis. 

N&G:   wiskunde A of B, scheikunde en biologie. 

N&T:   wiskunde B, natuurkunde en scheikunde. 
 



 
De profielkeuzevakken zijn: 

 

C&M: één vak uit: aardrijkskunde, economie of  

 maatschappijwetenschappen (MAW)  

èn één vak uit: muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans of 

Duits; 

 

E&M:  één vak uit: aardrijkskunde, bedrijfseconomie (BE), 

of maatschappijwetenschappen (MAW); 

 

N&G:  één vak uit: natuurkunde of aardrijkskunde; 

 

N&T:  één vak uit: informatica of biologie. 
 

 

De keuzevakken* zijn: 

 

C&M:  één vak uit: wiskunde A, aardrijkskunde, economie,   

maatschappijwetenschappen (MAW), muziek, kunst-beeldend, 

kunst-drama, Frans, Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM), 

bedrijfseconomie (BE) 

 

E&M:  één vak uit: aardrijkskunde, bedrijfseconomie (BE),  

maatschappijwetenschappen (MAW), muziek, kunst-beeldend, 

kunst-drama, Frans, Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM) 

 

N&G:  één vak uit: natuurkunde, aardrijkskunde, informatica, economie, 

bedrijfseconomie (BE), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, 

Frans, Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM) 

 

N&T:  één vak uit: aardrijkskunde, informatica, biologie, economie, 

bedrijfseconomie, muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans of 

Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM) 
*indien nog niet gekozen als profielkeuzevak 

 

 

  



 

 

ORGANISATIE EN BEGELEIDING: 
 

Kom je van het vmbo-tl dan valt je de eerste tijd een aantal veranderingen 

op.  

De school is niet alleen groter, maar er wordt ook meer van je verwacht, zoals 

zelfstandiger studeren. De leerstof is omvangrijker en moeilijker. Vaak kost dat 

meer tijd dan je gewend bent. 

Buiten de lessen van de vakdocenten om zijn dan ook een aantal mensen 

intensief bij jouw studie betrokken, dit zijn: 

afdelingsleider 
 

De afdelingsleider houdt toezicht op de algemene gang van 

zaken in samenwerking met zijn mentorenteam. 

leerlingcoördinator 

 

mentor 

 

Houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken. Absentie, 

straf e.d.  moet gemeld worden bij de leerlingcoördinator 

 

De mentor is een van de leraren op wie je altijd kunt 

terugvallen bij problemen. Hij kan in jouw belang ook contact 

opnemen met andere leraren of met je ouders. 

decaan 

De decaan is bereikbaar voor vragen over vervolgstudie, 

bespreekt profiel- en pakketkeuze, organiseert 

voorlichtingsavonden en is  

verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

‘LOB’. 

 

ACTIVITEITEN: 
 

Er is een aantal activiteiten voor de hele school: vieringen, vastenactie, 

schoolfeesten, sporttoernooien. In 5 havo is er in oktober een buitenlandse 

reis. 

FINANCIËN: 
 

- Boeken worden door de leerlingen zelf aangeschaft. Dit gebeurt via internet    

  bij  

 Van Dijk Studieboeken. Informatie hierover volgt aan het eind van het  

  schooljaar. 

- De ouderbijdrage was vorig jaar € 155 en zal komend schooljaar ongeveer 

het zelfde bedrag zijn ; dit is t.b.v. excursies etc. 

  



 

 

MEER INFORMATIE: 
 

Tijdens het Open huis op donderdag 13 februari van 19.00 – 21.00 uur zal er 

voor 4 havo instroom een speciale voorlichting zijn. 

 

Wilt u extra informatie, dan kunt u bellen naar: de heer B. Pelit,  

afdelingsleider  4- en 5 havo. Tel. 010-4706422 (school). 
 


