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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerling 
 

 

 

 

 

Datum:   28 oktober 2022 

Kenmerk: 22230096/FIL 

Betreft:  Overstap 4m – 4h 

 

 

 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), Beste leerling,  
 
Graag informeren wij u via deze brief over het overstapprogramma van 4 mavo naar 4 havo. 
Leerlingen die hieraan willen deelnemen dienen dit uiterlijk vrijdag 23 december bij hun 
mentor aan te geven.  
 
Met het overstapprogramma hopen wij uw zoon of dochter zo goed mogelijk voor te bereiden 
op een eventuele overstap naar de havo. Deelname betekent niet dat uw zoon of dochter 
verplicht is om aan het eind van dit schooljaar te kiezen voor een overstap naar de havo. 
Een zeer groot deel van de leerlingen die eerder die overstap heeft gemaakt is later alsnog 
overgestapt naar het mbo. De ervaring leert dat mavoleerlingen vaak echte doeners zijn en 
dus ook beter passen binnen studies en toekomstige beroepen waar zij in de praktijk aan de 
slag gaan in plaats van vooral weer in de boeken te zitten. De baankansen vanuit het mbo 
zijn ook enorm toegenomen, de inhoud van de studies wordt continu aangepast op wat er nu 
nodig is en op dit moment zouden leerlingen ook nog de kans hebben om met iedere mbo-
opleiding door te stromen naar iedere gewenste hbo-opleiding.     
 
Mocht uw zoon of dochter besluiten om deel te nemen aan het overstapprogramma, dan 
doorlopen zij de volgende stappen:  

• 12 januari: Korte introductie door de heer Joost en mevrouw Filius, waarbij de 
overstapdossiers en doorstroomboekjes worden uitgedeeld.   

• 14 maart: Doorstroomavond (met ouders) met informatie over de doorstroom naar de 
havo. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de verschillen met de mavo, de profielen op de 
havo en ervaringen van leerlingen die eerder deze overstap hebben gemaakt.    

• 21 april: Inleveren overstapdossier met onder andere het profielkeuzeformulier, een 
inschrijving voor het mbo, een motivatiebrief voor de overstap naar 4 havo.  

• 14 juni: Bericht van de mentor of uw zoon of dochter is geslaagd voor de mavo en 
voldoet aan de instroomvoorwaarden voor 4 havo. 

• 23 juni: Deadline doorgeven keuze voor 4 havo of het mbo aan de mentor.     
 
Voor vragen over de overstap kan contact worden opgenomen met de mentor van uw 
kind of ondergenoemden. 
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Uiteraard kan de keuze voor het mbo of de havo ook altijd worden besproken met de 
decaan. Het is mogelijk om daarvoor een afspraak in te plannen via a.filius@schoter.nl of 
door langs te gaan bij lokaal 320.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joost van het Kaar  conrector brugklassen en 234 mavo 
Michael Joost   coördinator 234 mavo  
Puck Pereboom  coordinator overstap 4m-4h   
Anouk Filius    decaan   
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