Toelating tot HAVO 4
De volgende criteria gelden om in aanmerking te komen voor toelating tot havo 4.
1. Je moet examen doen in 6 algemene vakken (technologie is voor havo geen algemeen vak).
2. Je moet Nederlands en Engels in je examenpakket hebben.
Daarnaast
voor het CM profiel: Duits of Frans, geschiedenis (minimaal t/m leerjaar 3);
voor het EM profiel: wiskunde, economie, geschiedenis (minimaal t/m leerjaar 3);
voor het NG profiel: wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie;
voor het NT profiel: wiskunde en natuur-/scheikunde.
3. Je moet bereid zijn om een bijspijkerprogramma wiskunde in mei/juni (na het eindexamen)
op het Cambreur College te volgen.
4. Je mag geen onvoldoende hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en
rekenen.
5. Bij het SE- april 2017 heb je gemiddeld 6,8 of hoger behaald voor de 6 algemene
examenvakken. Dit SE- cijfer wordt gehanteerd door de toelatingscommissie.
6. Positief advies van de 6 docenten algemene vakken.
Als je aan de criteria 1, 2,3 en 4 voldoet, zal de toelatingscommissie een besluit nemen volgens
onderstaand schema.
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Ieder positief advies levert 1 punt op; een twijfelachtig advies levert een ½ punt op.

Een leerling wordt toegelaten bij:
De toelatingscommissie beslist bij:
Een leerling wordt afgewezen bij:

+ en +
+ en –
? en –

OF
OF
OF

+ en ?
? en ?
– en –

De commissie (adjunct-deelschooldirecteur, teamleider havo en decaan (T)havo/(T)vwo) behoudt
zich het recht voor om (gemotiveerd) af te wijken van bovenstaande procedure.
Let op: verzwaarde eindexameneisen havo!
-

Het gemiddelde CE- cijfer moet 5.5 of hoger zijn.
Voor één van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde mag slecht één 5 bij de
eindcijfers zitten.

