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Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2020-2021 

A: Eindcijfer derde klas mavo 

 

 

B: Eindcijfer School Examen 

Het gemiddelde cijfer van de examenvakken  
(op basis van decimale cijfers) 

6,5 – 6,8 1 punt 
max. 2 punten 

6,8 en hoger 2 punten 

C: Schooladvies 
 
Advies toeleverende school (op basis van de adviezen van de vakdocenten 4-mavo) 
De toelatingscommissie zet die adviezen om in 1 of 2 punten. 
 
positief totaal advies 1 punt 

max. 2 punten  
positief advies examenvakken 1 punt 

D: Cijfer Centraal Examen (dus niet het eindcijfer) 

Het gemiddelde cijfer van de examenvakken  
(op basis van decimale cijfers) 

6,5 – 6,8 1 punt 
max. 2 punten 

6,8 en hoger 2 punten 

LET OP: CIJFERVERBETERING NA TIJDVAK 1 KAN INVLOED HEBBEN OP HET PUNTENAANTAL EN OP DE 
DEFINITIEVE TOELATING, HET IS VERSTANDIG OM HIER NAAR TE KIJKEN!!!! 

Toelating: 

Een leerling wordt toegelaten wanneer het puntentotaal 6 of 7 bedraagt (A+B+C+D) en er maximaal één 
vijf voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
 
De toelatingscommissie: 
De commissie beoordeelt de cijfers en de adviezen in combinatie met het gekozen vakkenpakket. De 
commissie heeft de volgende mogelijkheden op te beslissen. 

a. Toelaten; aan de toelatingseis van minimaal 6 punten is voldaan. 
b. Bespreken met een eventueel bindende profielkeuze.  

Als je 5 punten hebt behaald, hoor je na de bespreking of je toegelaten of afgewezen bent 
tot de havo.  

c. Afwijzen; er zijn te weinig punten gehaald of er komen te veel zwakke vakken in het 
vakkenpakket. Leerlingen met 4 of minder punten worden niet toegelaten. 

Het gemiddelde cijfer van 3M  Het gemiddelde cijfer van de zeven gekozen examenvakken 
voor klas 4 in klas 3 (op basis van decimale cijfers) 

6,5 – hoger 1 punt max. 1 punt 
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Procedure  
 
Inleveren uiterlijk 7april 2020 
 
Zit je op het Griftland College? Dan lever je het volgende in bij mevrouw Postel, decaan mavo: 

 Profielkeuzeformulier (zie het profielkeuzeboekje) 

 Doorstroomdossier voor de havo 
 
Zit je op een andere school dan het Griftland? Dan lever je het volgende in bij mevrouw 
Verwoerd, decaan havo: 

 Profielkeuzeformulier bij de decaan van de havo  

 Aanmeld-/inschrijvingsformulier   

 Kopie doorstroomdossier bij decaan Havo 

 Kopie laatste rapport 3 Mavo 

 Kopie cijferlijst 4 Mavo ( huidige stand schoolexamencijfers) 

 Overstapformulier (bolletjesformulier) 4 Mavo naar 4 Havo  

 Kopie identiteitsbewijs (bij ID kaart voor-en achterkant) 
 
Twee groepen. 
De aangemelde leerlingen, intern en extern, worden op grond van hun cijfers, de adviezen van hun 
docenten, het doorlopen van het overstapprogramma en de informatie van het doorstroomdossier 
uiterlijk op 16 april 2020 verdeeld in twee groepen.  
 
Groep 1. 
De leerlingen van het Griftland College (4-mavo) en de Waldheim-mavo die voor de examenvakken 
die gekozen worden een SE gemiddelde hebben van 6,8 of hoger én een positief advies van hun 
docenten hebben gekregen op het vakkenpakket van 4-havo. Volgens het schema van pagina 1 
hebben zij dus minstens 4 punten (categorie C is immers nog onbekend). Als deze leerlingen, zoals 
te verwachten is, hun diploma 4-mavo (vmbo-t) halen, zijn zij direct geplaatst voor 4-havo. 
 
Groep 2. 

 Alle aanmeldingen van andere scholen vallen ook in groep 2. Dus ook de leerlingen met een 
cijfergemiddelde van 6,8 of hoger. 

 Alle aanmeldingen die binnenkomen later dan 10 april behoren ook direct tot groep 2, dat 
geldt dus ook voor Griftland- en Waldheimleerlingen uit 4-mavo. 

Voor de leerlingen van groep 2 wordt na het behalen van het examen de toelatingsprocedure 
geheel doorlopen (informatie toeleverende school, intakegesprek en vakkenkeuze). 
Hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor leerlingen uit groep 2 wordt pas duidelijk als de 
bevorderingsvergaderingen van het Griftland College zijn geweest. Dat is dus pas na donderdag 9 
juli. 
Het zal duidelijk zijn dat de leerlingen uit groep 1 met de beste papieren de meeste kans maken op 
een plaats in 4-havo.  
 
N.B.:   De leerlingen zijn verplicht zich ook aan te melden bij een mbo-opleiding.
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Tijdschema informatie verzameling betreffende instroom 4h (voorjaar 2020) 

maart Verspreiden vragenlijst onder docenten GC  

7 april Sluiting aanmelding instroom 4h (intern/extern) 

 Versturen informatiepakket per post naar toeleverende scholen 
 
16 april omvang groep 1 en 2 vaststellen. 

 indeling per e-mail versturen aan betrokkenen. 
 
Tijdschema voor groep 1:  
 
Proefrooster  
Op basis van de vakkenpakketten van de aangemelde leerlingen (uit 3-havo en 4-mavo groep 1) 
wordt een proefrooster gemaakt om te bepalen hoeveel personeel en faciliteiten nodig zijn voor 
het onderwijsprogramma van 4-havo. 
De school neemt dan ook beslissingen over de minimale omvang van lesgroepen en van het 
maximum aantal lesgroepen waarvoor onderwijs georganiseerd kan worden. Dat kan gevolgen 
hebben voor de vakkenpakketwens van een leerling. 
Na de meivakantie worden de betreffende leerlingen daarover geïnformeerd. 
 
10 juni: De toelatingscommissie controleert of je een vmbo-t diploma hebt behaald en besluit 

officieel over je plaatsing in 4-havo. 
Onderdeel van de beslissing is de samenstelling van het vakkenpakket. 

 
N.B.: Het rooster voor 4-havo ontvangen de leerlingen op de eerste schooldag van het 

nieuwe schooljaar. Informatie over de introductie staat in de week voordat de school 
weer begint op de website www.griftland.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.griftland.nl/
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Tijdschema voor groep 2: 
 
Voor leerlingen die NIET op het Griftland College zitten: 
 
16 april: De toelatingscommissie stelt vast welke leerlingen zich aangemeld hebben voor 

Wiskunde-B, deze worden uitgenodigd voor het overstapprogramma Wiskunde-B 
(zie hierboven).  

 
Uiterlijk 11 juni 2020 moet de administratie van het Griftland College beschikken over een kopie 
van de cijferlijst van het  Schoolexamen en Centraal Examen. 
(de uitslag van het Centraal Examen VMBO komt op 12 juni 2019) 
 
N.B.: Leerlingen die een cijfer willen verbeteren om hun kans op 4h te vergroten geven op de 

kopie van hun cijferlijst die zij inleveren aan welk vak zij gaan herkansen in CE-II. 
 
Voor alle leerlingen die behoren tot groep 2. 
 
Eind juni/begin juli: intakegesprekken 
 De toelatingscommissie bepaalt welke leerlingen de beste papieren hebben voor  

4 havo. Met die leerlingen wordt een intakegesprek gehouden. De samenstelling van 
het vakkenpakket is onderdeel van het intakegesprek. 

 
3 juli: De toelatingscommissie beslist welke leerlingen van groep 2 toegelaten worden tot 

4 havo. Zij krijgen per e-mail bericht over de uitslag.  
 
aansluitend Verzenden 

 de beslissing over toelating naar leerling / ouder(s). 

 Een instructie voor het bestellen van het boekenpakket.  

 Informatie over het introductieprogramma. 
N.B.: Hun persoonlijke rooster ontvangen de leerlingen op de eerste dag van het nieuwe 

schooljaar. 

Start overstapprogramma wiskunde: week 22 (vanaf 26 mei 2020)     
Voor leerlingen die Wiskunde-B willen gaan volgen, geldt dat ze een overstapprogramma o.l.v. een 
wiskunde-docent moeten volgen. Ze sluiten dit af met een toets. Als deze met een voldoende is 
afgesloten dan kan de leerling Wiskunde-B gaan doen. Indien de toets onvoldoende wordt 
afgerond, moet er indien mogelijk een ander vakkenpakket worden samengesteld i.o.m. de 
betrokken leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). 
Leerlingen die in aanmerking komen voor een overstapprogramma krijgen daarover schriftelijk 
bericht. 
 
Let wel: het kan zo zijn dat een leerling uit ‘groep 2’ aan het overstapprogramma voor Wiskunde-B 
begint, maar een maand later hoort dat er toch geen plaats is voor hem/haar. Hou rekening met 
deze mogelijkheid! 


