
Doorstroming mavo 4 - havo 4 - betreffende de doorstroomcursus  

Een leerling die een 6,80 gemiddeld heeft voor zijn schoolexamencijfers, een cijfer heeft dat gelijk is 
aan of hoger dan een 6,0 voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, geen onvoldoendes 
heeft voor de andere vakken, mag zonder problemen doorstromen naar havo 4.  

We hebben gemerkt dat om uiteenlopende redenen sommige leerlingen deze norm niet behalen. 
Onze school wil deze mavo-4-leerlingen, mits ze gemotiveerd zijn, de gelegenheid bieden om toch 
naar havo 4 door te stromen. Bovendien willen we mavoleerlingen die op de havo het profiel Natuur 
& Techniek willen volgen, de gelegenheid geven om deze lastige stap te maken.  

Voor deze beide categorieën leerlingen hebben we een doorstroomcursus opgezet.  

Toelating zonder doorstroomcursus  

Toegelaten tot havo 4 worden leerlingen die  

• minimaal een 6,80 voor het gemiddelde van de schoolexamens scoren;  
• minimaal een 6,0 voor elk van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben voor 

het schoolexamen;  
• minimaal een 5,5 voor elk van de niet-kernvakken hebben voor het schoolexamen. 

Toelating met doorstroomcursus  

Direct na het centraal schriftelijk examen wordt bepaald of een mavo-4-leerling die zich opgegeven 
heeft voor de havo, aangenomen of afgewezen is.  

Leerlingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen, mits ze toegelaten worden, deelnemen 
aan de doorstroomcursus. De toelating wordt bepaald door de toelatingscommissie bestaande uit de 
conrectoren mavo en havo van RSG ’t Rijks. 

De doorstroomcursus  

• De doorstroomcursus vindt op school plaats van 27 mei tot en met 21 juni. Een ingeschreven 
leerling krijgt tijdens deze periode twee dagdelen per week les per vak, in maximaal twee 
vakken en in studievaardigheden;  

• Op vrijdag 21 juni worden de eindtoetsen van de gevolgde vakken afgenomen, deze moeten 
elk voldoende worden afgesloten. Het vak of de twee vakken die een leerling volgt tijdens de 
doorstroomcursus, moeten voldoende worden afgesloten om aangenomen te kunnen 
worden voor de havo; 

• Een vak wordt positief beoordeeld, indien de leerling voor de eindtoets voor dat vak 
minimaal een 5,5 scoort;  

• De leerling heeft aanwezigheidsplicht. Indien hij/zij minder dan 80% van de lessen aanwezig 
is geweest voor een vak, mag hij/zij de eindtoets niet maken en kan derhalve niet 
aangenomen worden voor de havo;  

• Een mavo-4-leerling die wiskunde B wil kiezen op havoniveau dient zich in te schrijven voor 
de cursus, ook al voldoet de leerling aan de bovengenoemde normen om meteen 
aangenomen te worden in havo 4; 

• Voor de leerlingen van mavo 4 van RSG ’t Rijks is de doorstroomcursus gratis. Mavo-4- 
leerlingen van andere scholen betalen € 150,-  



Inschrijving doorstroomcursus  

1. Leerlingen van ’t Rijks  
Een leerling die voldoet aan de norm krijgt in de week van 15 april te horen of hij/zij 
voorlopig aangenomen is op de havo. Indien hij/zij de norm niet haalt om aangenomen te 
worden maar wel in aanmerking komt voor de doorstroomcursus, wordt een brief met een 
contract naar huis gestuurd, waarin wordt bepaald welk vak of welke twee vakken hij/zij 
moet volgen tijdens de doorstroomcursus. Dit contract dient uiterlijk woensdag 8 mei 
ondertekend ingeleverd te worden bij de afdelingsdecaan van de mavo, mw. Delahaye. 
Daarna krijgt de leerling een uitnodiging met de informatie over de doorstroomcursus half 
mei thuis gestuurd.  
 

2. Externe leerlingen  
Als een leerling de norm niet haalt, maar ervan overtuigd is in aanmerking te komen voor de 
doorstroomcursus, moet hij/zij een aanmeldingsformulier overige klassen (zie aanmelding op 
rsgrijks.nl), invullen en tezamen met een kopie van de schoolexamen cijferlijst voor 
woensdag 8 mei opsturen aan of afgeven bij RSG ’t Rijks, Decanaat, t.n.v. mw. L. Delahaye, 
Burgemeester Stulemeijerlaan 24, 4611 EG Bergen op Zoom.  

Daarna wordt een contract toegestuurd, waarin wordt bepaald welke twee vakken gevolgd 
moeten worden tijdens de doorstroomcursus. Dit contract dient uiterlijk maandag 13 mei 
ondertekend en ingeleverd te zijn bij de decaan mavo op ‘t Rijks. Vervolgens krijgt de leerling 
de informatie over de doorstroomcursus zo snel mogelijk thuis gestuurd.  

 

Inlichtingen: decanaat mavo - havo: mw. L. Delahaye, dhr. R. van Loon  

 


