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Introductie
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
U of uw kind staan op het punt om komend jaar in te stromen in klas 3 of 4 van de mavo bij ons op
Het Schoter. Om ervoor te zorgen dat u en uw kind een weloverwogen keuze maken voor een profiel
in de mavo, ontvangt u dit keuzeboekje.
Voor leerlingen van Het Schoter dient het profielkeuzeformulier door iedereen die op doubleren
staat, uiterlijk 30 maart bij de mentor worden ingeleverd. Mocht u er met de mentor niet uitkomen,
dan kunt u ook een afspraak maken met de decaan via a.filius@schoter.nl. Het adviesformulier is
voor jullie niet nodig. Mocht uw kind aan het eind van het jaar alsnog over gaan, iets wat wij
natuurlijk hopen, dan vernemen wij dit graag en zullen wij het formulier uiteraard als niet ingevuld
beschouwen.
Voor externe leerlingen geldt dat wij zowel het profielkeuzeformulier als het adviesformulier uiterlijk
1 mei willen ontvangen. U kunt dit sturen naar a.filius@schoter.nl.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Anouk Filius
Decaan
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Algemene informatie profielen
Een vakkenpakket is opgebouwd uit een drietal onderdelen: een gemeenschappelijk deel, een
profiel- en een keuzedeel.
Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen van Het Schoter gelijk. Leerlingen zitten dan ook
bij elkaar in de klas. Leerlingen in 3 mavo hebben nog veel vakken in het gemeenschappelijk deel
zitten. In 4 mavo zijn alleen Nederlands en Engels verplicht.
Bij het profieldeel kies je voor één van de profielen Economie, Zorg en Welzijn, Landbouw en
Techniek. Je hebt een profiel nodig om uiteindelijk een diploma te kunnen krijgen. Let daar ook op
als je later nog vakken wilt wijzigen. Soms kan het zinvol zijn om bij je keuze rekening te houden met
een toekomstige studie die je wilt doen of met een doorstroomwens naar de havo. Het belangrijkste
blijft wel dat je met jouw keuze de grootste kans hebt om uiteindelijk een diploma te behalen.
Als keuzedeel kun je kiezen uit verschillende keuzevakken om je vakkenpakket compleet te maken.
Op basis van de keuzes die je maakt, word je ingedeeld in clustergroepen. Door deze clustervorming
kunnen er tussenuren in je rooster ontstaan.
Informatie over verplichte vakken om toegelaten te worden bij een vervolgstudie kun je vinden op de
website van de betreffende studie. De meeste studies binnen het mbo hebben geen eisen gesteld
om binnen te kunnen komen. Het is dan voldoende om een diploma te hebben behaald. Met een
mavodiploma kan worden doorgestroomd naar het hoogste niveau binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo), mbo niveau-4.
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Keuzeformulier instroom 3 mavo
Naam:
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

Gemeenschappelijk deel
x Nederlands
x geschiedenis
x Engels
x aardrijkskunde

x scheikunde
x lich. opvoeding

x ckv
x mentorles

Kies een profiel
☐ ECONOMIE
x economie

☐ LANDBOUW
x Wiskunde

☐ TECHNIEK
x wiskunde
x natuurkunde

☐ ZORG EN WELZIJN
x biologie

Kies 1 vak
☐ Frans
☐ Duits
☐ wiskunde
Keuzevakken
Kies voor Economie 3
van onderstaande
vakken:
☐ natuurkunde
☐ Frans
☐ Duits
☐ biologie
☐ wiskunde
☐ drama
☐ tekenen
☐ Lich. Opvoeding 2

Kies 1 vak
☐ natuurkunde
☐ biologie

Kies voor Zorg en
Welzijn 4 van
onderstaande vakken:
☐ natuurkunde
☐ Frans
☐ Duits
☐ economie
☐ wiskunde
☐ drama
☐ tekenen
☐ Lich. Opvoeding 2

Extra vak (niet verplicht)
☐ Lich. Opvoeding 2
☐ Lich. Opvoeding 2

Kies voor Landbouw 3
van onderstaande
vakken:
☐ natuurkunde
☐ Frans
☐ Duits
☐ economie
☐ biologie
☐ drama
☐ tekenen
☐ Lich. Opvoeding 2

Kies voor Techniek 3
van onderstaande
vakken:

☐ Lich. Opvoeding 2

☐ Lich. Opvoeding 2

☐ Duits
☐ economie
☐ biologie
☐ drama
☐ tekenen
☐ Lich. Opvoeding 2

Ik wil de doorstroom naar de havo open houden
☐ Ja
☐ Nee
Let op:
-

X = verplicht, ☐ = keuze
Kies een vak maximaal één keer
Het is niet toegestaan om Frans én natuurkunde te kiezen
Natuurkunde mag niet gekozen worden zonder wiskunde
Drama, tekenen en lich. Opvoeding 2 mogen niet alle drie als keuzevakken worden gekozen
Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 1 december in 3 mavo worden aangevraagd, wijzigingen die gedaan
worden in het nieuwe schooljaar zijn niet gegarandeerd
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Keuzeformulier instroom 4 mavo
Naam:
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

Gemeenschappelijk deel
x Nederlands
x lich. opvoeding
x Engels
x mentorles

x maatschappijleer

x profielwerkstuk

Kies een profiel
☐ ECONOMIE
x Economie

☐ ZORG EN WELZIJN
x Biologie

☐ LANDBOUW
x Wiskunde

Kies 1 vak
☐ wiskunde
☐ Frans
☐ Duits

Kies 1 vak
☐ wiskunde
☐ aardrijkskunde
☐ geschiedenis

Kies 1 vak
☐ natuurkunde
☐ biologie

☐ TECHNIEK
x Wiskunde
x Natuurkunde

Keuzevakken
Kies 3 van onderstaande vakken
☐ Frans
☐ wiskunde
☐ natuurkunde
☐ economie
☐ Duits
☐ aardrijkskunde

☐ geschiedenis
☐ scheikunde
☐ biologie

☐ tekenen
☐ Lich. Opvoeding 2
☐ drama

Ik wil de doorstroom naar de havo open houden
☐ Ja
☐ Nee
Let op:
-

X = verplicht, ☐ = keuze
Kies een vak maximaal één keer
Het is niet mogelijk om Frans én natuurkunde te kiezen
Natuurkunde mag niet gekozen worden zonder wiskunde
Tekenen, lich. Opvoeding 2 en drama mogen niet alle drie als keuzevak gekozen worden
Je kunt alleen vakken kiezen die je nu ook volgt
In 4m is het in principe niet meer mogelijk om vakken te wisselen
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Doorstroom van 4 mavo naar 4 havo
Wil je de mogelijkheid openlaten om na de mavo door te stromen naar de havo, dan dien je te
voldoen aan een aantal instroomvoorwaarden. Die zogenoemde toelatingsvoorwaarden vind je op
de website van school of in de doorstroomboekjes. Uiteraard zal je de kans van slagen op de havo
zeker kunnen verhogen als je vakkenpakket aansluit op een van de profielen die binnen de havo
wordt aangeboden.
Binnen de havo zijn er een viertal profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie &
Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. In totaal heb je net als op de mavo 7 examenvakken. Een
deel staat vast bij de profielen en een deel kan gekozen worden. De vaste eindexamenvakken per
profiel zijn hieronder weergegeven. Het is aan te raden dat je in al deze vakken op de mavo
eindexamen hebt gedaan. Heb je dat niet, dan adviseren wij het sterk om in je eigen tijd op het
gewenste instroomniveau te komen. Dat kan bijvoorbeeld via cursussen op internet, bijles,
zomerschool of met lesstof van school.
Binnen de havo word bij sommige profielen wiskunde B aangeboden. Wiskunde B is een exactere
variant, waarbij aandacht wordt besteed aan onder meer wiskundige functies en algebra. Wiskunde
B wordt door de meeste leerlingen als ingewikkelder beschouwd en de ervaringen wijzen uit
wiskunde op de mavo eigenlijk onvoldoende aansluit op deze variant. Wil je dit vak toch kiezen, meld
dit dan vroegtijdig aan je coördinator, zodat je mogelijk deel kunt nemen aan het wiskunde-Bprogramma dat op veel scholen wordt aangeboden.
CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

1. geschiedenis
2. aardrijkskunde
3. Frans of Duits of wiskunde (ten minste 2)

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ

1. economie
2. geschiedenis
3. wiskunde

NATUUR & GEZONDHEID

1. wiskunde
2. biologie
3. scheikunde (nsk2)
4. natuurkunde (nsk1) of aardrijkskunde

NATUUR & TECHNIEK

1. wiskunde B
2. biologie
3. scheikunde (nsk2)
4. natuurkunde (nsk1)
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Bevorderingsnormen 2 en 3 havo
Leerlingen uit 2 of 3 havo die niet aan de bevorderingsnormen voldoen, stromen in de mavo in. De
bevorderingsnormen zijn hieronder weergegeven. Leerlingen uit 2 havo stromen in 3 mavo in.
Leerlingen uit 3 havo stromen in principe in 4 mavo in. Kan een leerling niet aan onderstaande eisen
voldoen, dan geldt dat de leerling in 3 mavo in stroomt.
Bevorderingsnormen 2 havo
Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo indien:
• hij maximaal één tekortpunt heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde én
• hij maximaal 3 tekortpunten heeft én
• hij een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger.
Bevorderingsnormen 3 havo
Een leerling wordt bevorderd naar 4 havo indien:
• hij maximaal één tekortpunt heeft in de vakken Engels, Nederlands en wiskunde én
• hij maximaal één tekortpunt heeft in de voor 4 havo gekozen
• profielvakken en profielkeuzevakken én
• hij maximaal 3 tekortpunten heeft én
• hij een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger.
Indien een leerling niet bevorderd kan worden naar 4 havo is het advies om door te stromen naar 4
mavo. De eindvergadering bepaalt of een leerling bevorderd kan worden naar 4 mavo.
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Toelatingsbeleid mavo
Het toelatingsbeleid voor de mavo is gericht op leerlingen van andere scholen.
Gedurende het schooljaar is er in beginsel geen (tussentijdse) instroom mogelijk. Een uitzondering op
deze regel vormen verhuisgevallen (> 20 kilometer), die overigens alleen geplaatst kunnen worden
als er plaats is in de betreffende klas.
Leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij aanvang van het nieuwe
schooljaar worden toegelaten in leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6 als er op Het Schoter plaats is en als de
leerling het voorliggende leerjaar bevorderd is op de school van herkomst. Het Schoter neemt de
bevordering van de school van herkomst over. Voor leerlingen die vanuit klas 4 mavo op Het Schoter
instromen, is apart beleid geformuleerd.
In verband met het vaststellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar melden ouders de leerling
bij voorkeur z.s.m. aan door middel van een specifiek aanmeldingsformulier. Deze leerlingen worden
meegenomen in onze administratie indien zij plaatsbaar zijn. Hiervoor wordt altijd contact
opgenomen met de vorige school. Leerlingen die zich in klas 2, 3, 4, 5 of 6 aanmelden, komen op een
wachtlijst en krijgen uiterlijk 2 juli te horen of er definitief plaats is en of de leerling plaatsbaar is. Dit
is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen bij ons op school. Het bewijs van bevordering en
een volledig ingevuld doorstroomformulier VO-VO moeten (later) worden bijgevoegd.
Zodra er duidelijkheid is over het aantal beschikbare plaatsen, neemt de teamleider van de
betreffende afdeling contact op met de school van herkomst. Er volgt eventueel een intakegesprek
met de leerling en zijn ouders. De teamleider van de betreffende afdeling bepaalt of de leerling
geplaatst kan worden. Plaatsing wordt pas definitief na de bevorderingsvergaderingen op Het
Schoter. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.
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Adviesformulier
Naam:
Vak*

Paraaf
docent

Kan mavo-niveau
aan
(o, t, v, g)

Ne

Beschikt over de juiste
werkhouding en vertoont het
juiste gedrag
(o, t, v, g)

Advies voor mavo
(ja, nee)

En

*verzamel de parafen van de docenten van alle vakken die je nu volgt

Algemeen advies vanuit de afleverende school:

Handtekening mentor/decaan:
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