Overstapdossier
Instroom 4 havo

2020-2021

Voorwoord en belangrijke data
Om door te kunnen stromen van 4 mavo naar 4 havo is het belangrijk dat een aantal
stappen zijn doorlopen, zodat de kans van slagen op de havo zo groot mogelijk is. Deze
stappen vind je terug in dit overstapdossier. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om dit
dossier bij te houden en de benodigde handtekeningen te verzamelen.
Het is op elk moment mogelijk om je terug te trekken uit dit doorstroomtraject naar 4 havo.
Houd er wel rekening mee dat terugtrekken kan betekenen dat je niet meer kunt instromen
in 4 havo bij Het Schoter. Aanvullende informatie en de toelatingsvoorwaarden vind je op de
website en in het doorstroomboekje 4 havo wat je van je mentor zult krijgen.
Hier volgt een overzicht van belangrijke deadlines per stap:
Stap
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

Activiteit
Mentorgesprek doorstroom
Doorstroomavond (met
ouders)
Profielkeuzeformulier
Magister
Inschrijving mbo
Motivatiebrief
Inleveren dossier

Aftekenen door
Mentor
FIL/ELM/BRH

Deadline
25 oktober
2 maart

Mentor + FIL
ELM
BRH
DKS
BRH

1 april
1 april
1 april
1 april
23 april

Wij wensen jullie veel succes bij de voorbereiding voor de instroom in 4 havo. Mochten jullie
vragen hebben dan kunnen jullie hiervoor terecht bij je mentor, de coördinator of decaan.
Vriendelijke groet,
Mieke Brakenhoff
Martine Elsinga
Anouk Filius

Coördinator overstap 4m-4h
Coördinator 234 mavo
Decaan

Stap 1: mentorgesprek doorstroom
Plan een gesprek in met je mentor om te praten over jouw gewenste doorstroom naar de
havo en de verwachtingen ten aanzien van dit dossier.
Beantwoord ter voorbereiding daarop de volgende vragen:
1. Waarom wil jij na de mavo doorstromen naar de havo? Geef de 3 belangrijkste redenen.
1.
2.
3.
2. Wat vind jij belangrijk om te onthouden uit het gesprek met je mentor?

3. Weet jij waar jij de toelatingseisen kunt vinden om door te stromen naar de havo? Zo ja,
waar? Is het antwoord nee, wie moet je dit vragen en noteer daarna ook waar je dit kunt
vinden

4. Uiteindelijk is het belangrijk dat jouw vakkenpakket in 4 mavo aansluit bij een van de
profielen op de havo. Is dat bij jou zo? Zo ja, welke?

5. Is er iets dat je nu al moet of wilt doen om te zorgen dat jij komend jaar door kunt
stromen naar 4 havo?

Datum:

Mentor:

Stap 2: Doorstroomavond (met ouders)
De doorstroomavond voor leerlingen en ouders van zowel onze eigen school als van scholen
in de omgeving vindt plaats op dinsdag 2 maart. Deze avond is verplicht voor zowel jullie als
voor ten minste één ouder. Tijdens deze avond krijgen jullie aanvullende informatie over de
doorstroom naar de havo. Wij zullen ingaan op de vervolgstappen van nu tot de start van
het nieuwe jaar en daarnaast zullen er leerlingen aan het woord komen die eerder op Het
Schoter deze overstap naar 4 havo hebben gemaakt.
Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat vind jij belangrijk om te onthouden van deze bijeenkomst?

2. Welke toelatingsvoorwaarde zal het meest lastig voor jou worden om aan te voldoen?
Waarom? En hoe ga je zorgen dat je hier toch aan zult voldoen?

3. Wat is jou bijgebleven van de ervaring van de leerling die eerder de overstap naar 4
havo heeft gemaakt?

4. Wat zou je bij jouw overstap net zo, of juist anders willen aanpakken?

5. Heb je iets gemist tijdens deze avond of heb je nog vragen die zijn blijven liggen? Zo ja,
vermeld die dan hier of ga daarmee naar een van de coördinatoren, de decaan of je
mentor.

Datum:

Paraaf ELM, BRH of FIL:

Stap 3: Profielkeuzeformulier
Tijdens de informatiebijeenkomst heb je het doorstroomboekje 4h ontvangen. In dat boekje
vind je meer informatie over de profielkeuzes en de bijbehorende vakken. Lees dit
zorgvuldig door. Vul dit formulier in (incl. de profielkeuze op de volgende pagina), ga met
onderstaande antwoorden eerst naar je mentor en lever het formulier uiterlijk 1 april in bij
mevrouw Filius (kamer 320). Ook zij zal bij haar akkoord een handtekening zetten. Zoals
eerder vermeld is dit een belangrijke stap, omdat jouw gewenste vakkenpakket voor 4 havo
wordt meegenomen bij de formatie van aankomend schooljaar.
Beantwoord de volgende vragen:
1. Welke examenvakken kies jij als je overstapt naar 4 havo?

2. Heb je vakken gekozen die je nu niet volgt? Zo ja, welke?

3. Kun je met dit vakkenpakket doorstromen naar de studie(richting) die jij later wilt
volgen? Licht toe.

4. Gelden er voor die studie(richting) ook andere toelatingseisen? Zo ja, welke?

Datum:

Paraaf Mentor:

Datum:

Paraaf FIL:

Keuzeformulier instroom havo
Naam:
Handtekening leerling:
Gemeenschappelijk deel
x Nederlands
x Engels
x lich. opvoeding
X = verplicht, ☐ = keuze
Profiel
☐ C&M
☐ E&M
x geschiedenis
x geschiedenis
x aardrijkskunde
x economie
☐ Frans
☐ wiskunde A
☐ Duits
☐ wiskunde B

Handtekening ouder:

x maatschappijleer

x ckv

☐ N&G
x biologie
x scheikunde
☐ wiskunde A
☐ wiskunde B

☐ N&T
x biologie
x scheikunde
x natuurkunde
x wiskunde B

Kies 1 profielkeuzevak
☐ Frans
☐ Duits
☐ Kunst (alg + drama)
☐ Kunst (alg + bv)

Kies 1 profielkeuzevak
☐ Frans
☐ Duits
☐ aardrijkskunde
☐ bedrijfseconomie

Kies 1 profielkeuzevak
☐ natuurkunde
☐ aardrijkskunde

Niet van toepassing

Kies 1 keuze
examenvak
☐ Frans
☐ Duits
☐ kunst (alg + drama)
☐ kunst (alg + bv)
☐ bsm
☐ wiskunde A

Kies 1 keuze
examenvak
☐ Frans
☐ Duits
☐ kunst (alg + drama)
☐ kunst (alg + bv)
☐ bsm
☐ aardrijkskunde
☐ bedrijfseconomie

Kies 1 keuze
examenvak
☐ aardrijkskunde
☐ kunst (alg + drama)
☐ kunst (alg + bv)
☐ bsm
☐ economie
☐ bedrijfseconomie
☐ natuurkunde

Kies 1 keuze
examenvak
☐ aardrijkskunde
☐ kunst (alg + drama)
☐ kunst (alg + bv)
☐ bsm
☐ economie
☐ bedrijfseconomie

Kies 1 extra vak
☐ geen

Kies 1 extra vak
☐ geen

☐ Het keuze ex.vak:
……………………………….

☐ Het keuze ex.vak:
……………………………….

Kies 1 extra vak
☐ geen
☐ Duits
☐ Frans
☐ Het keuze ex.vak:
……………………………….

Kies 1 extra vak
☐ geen
☐ Duits
☐ Frans
☐ Het keuze ex.vak:
……………………………….

Ik wil de doorstroom naar het vwo open houden
☐ Ja
☐ Nee
-

-

Kies een vak maximaal één keer
Er mag slechts één van de vakken kunst-drama, kunst-beeldende vorming en bsm worden
gekozen
Als extra vak kunnen uitsluitend vakken worden gekozen die binnen het profiel zijn aangeboden
Als extra vak worden alleen Duits, Frans of een vervangend vak bij dyslexie automatisch
toegekend als die nodig zijn voor de doorstroom naar het vwo. Overige extra vakken worden pas
in het nieuwe schooljaar ingeroosterd en alleen als dat haalbaar blijkt. De roostermaker zal de
leerling hierover informeren.
Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 1 december in 4 havo worden aangevraagd

Stap 4: Magister
Een van de toelatingsvoorwaarden is een positief advies van de vakdocenten. Hierbij gaat
het voornamelijk om jouw capaciteiten, maar ook wordt gekeken naar jouw werkhouding en
het gedrag dat jij laat zien. Op de havo wordt namelijk veel inzet verwacht en je zult merken
dat het echt meer verantwoordelijkheid van je vraagt.
Plan bijtijds een afspraak in met mevrouw Elsinga om samen met haar te kijken hoe het er
voor staat op het gebied van het op orde hebben van jouw huiswerk, het meenemen van
lesbenodigdheden, eventuele absenties, oranje brieven en jouw getoonde inspanningen op
het gebied van LOB.
Zorg dat je uiterlijk 1 april de handtekening van mevrouw Elsinga hebt verzameld.
Kenmerk

Aantal of
Beoordeling

Hoe ga je dit verbeteren? (indien
noodzakelijk)

Huiswerk niet op orde

Lesbenodigdheden niet op
orde
Te laat

Spijbelen

Oranje brief

Beoordeling LOB

Datum:

Paraaf ELM:

Stap 5: Inschrijving mbo
Hoe goed je er ook voor staat en hoe graag je het ook wilt, er is altijd een risico dat je niet
wordt toegelaten tot 4 havo of dat je achteraf toch liever naar het mbo gaat, omdat je
bijvoorbeeld een opleiding bent tegengekomen die jou erg aanspreekt of dat je verwacht
dat het type onderwijs toch beter bij je past. Het is daarom verplicht om ingeschreven te
staan bij ten minste één mbo-opleiding, waarbij je verzekerd bent van een plek (zie
www.novacollege.nl/toelatingmbo). Doorloop de intakeprocedure, zodat je zeker weet dat
je ook als je niet wordt toegelaten nog een alternatief beschikbaar hebt. Uitschrijven kan
vervolgens altijd nog.
Maak een kopie van je inschrijving en lever die in bij mevrouw Brakenhoff.
Beantwoord de volgende vragen:
1. Bij welke mbo-opleiding(en) heb je je ingeschreven?

2. Wanneer heb je het intakegesprek?

3. Gelden er voor deze opleiding(en) aanvullende eisen of is er een numerus fixus (beperkt
aantal beschikbare plaatsen)? Zo ja, licht toe.

Datum:

Paraaf BRH:

Stap 6: Motivatiebrief
De laatste stap voor je het overstapdossier inlevert is het schrijven van een motivatiebrief.
Deze motivatiebrief mail je naar mevrouw Dijkstra (p.dijkstra@schoter.nl). Mevrouw Dijkstra
is de coördinator van 4 en 5 havo. Het doel is dat jij mevrouw Dijkstra kunt overtuigen
waarom zij jou absoluut moet aannemen in 4 havo. Nadat je de motivatiebrief gemaild hebt,
ga je ook naar haar toe om kennis te maken en een handtekening te halen. Doe ook dit
uiterlijk 1 april.
In jouw motivatiebrief is het van belang dat je ten minste de volgende punten hebt
behandeld:
1. Waarom wil jij graag naar 4 havo?
2. Waarom denk jij dat je het zou kunnen?
3. Wat zal eventueel een blokkade kunnen zijn om in 4 havo in te kunnen stromen? En
hoe ga je daarmee om?
4. Wat wil je uiteindelijk met het havodiploma doen?
5. Waarom denk je dat een havodiploma jou meer kansen biedt dan een mboopleiding
6. Wat verwacht je van 4 havo?
7. Welk vak verwacht je dat voor jou het meest lastig zal worden? En hoe wil je
daarmee om gaan?

Datum:

Paraaf DKS:

Stap 7: Inleveren overstapdossier
Controleer voor jezelf of je alle onderdelen hebt doorlopen. Is dat gelukt, dan kun je dit
overstapdossier inleveren bij mevrouw Brakenhoff. Doe dit voor 23 april, zodat jouw
doorstroomwens definitief is.
Bij het doorbellen van de examenuitslagen op woensdag 16 juni krijg jij van je mentor het
besluit vanuit school of jij aan de eisen voldoet om bij ons door te stromen. Graag horen wij
dan ook van jou of je nog steeds de ambitie hebt om komend schooljaar in 4 havo te starten
of besloten hebt om voor een mbo-opleiding of andere school te gaan.

Datum:

Paraaf BRH:

