
22 april 2021

Voorlichting overstap

m4 naar h4
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22 april 2021

Programma

1 Welkom

2 Binnenkomer

3 Begeleidingstraject overstap m4 naar h4

4 Voorwaarden voor de overstap van m4 naar h4

5 Informatie over de profielen

6 Vragen?
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Begeleidingstraject overstap 

m4 naar h4

- Kort na de uitslag van het examen een gesprek 

met de leerlingcoördinator en de decaan

- Begeleidingsdagen di. 29/6 tot en met vr. 2/7

- Naast de mentor nog een aparte mavo-instroom-

mentor
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- Leerlingmentoren

- ‘Werkcolleges’(bijlesuren) voor de leerlingen die 
voor Ne en/of En en/of wi extra begeleiding nodig 

hebben

Dit traject is succesvol gebleken
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Opzet begeleidingsdagen

Start op dinsdag 29 juni 2021 met 3 x 45 min 0-toets 

kernvakken:

08.45 – 09.45 uur: digitale toets 1 + 15 min feedback

10.00 – 11.00 uur: digitale toets 2 + 15 min feedback

11.30 – 12.30 uur: digitale toets 3 + 15 min feedback

12.30 - 13.00 uur: lunch in de RR

13.00 - 13.30 uur: rondleiding door leerling H4

middag vrij
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tijd

9.00u – 10.15u wi en en digitale toets

10.30u – 11.45u ne ne wi digitale toets

12.15u – 13.30u na du sk digitale toets

13.45u – 15.00u du sk na feedback
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Leerlingen die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken 

hebben doorstroomrecht naar havo 4, ook al laten zij de 

resultaten van één vak buiten beschouwing. In feite gaat het 

hier om de leerlingen waarvan wij zeggen dat zij acht vakken 

hebben, nl. zeven eindexamenvakken en maatschappijleer.

Voorwaarden voor de overstap van 

m4 naar h4
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Voor leerlingen die eindexamen hebben gedaan in zes vakken en 

die één vak buiten beschouwing willen laten, geldt dat zij over de 

resterende vakken op de eindlijst minimaal 6,5 gemiddeld moeten 

staan. In feite gaat het hier om de leerlingen waarvan wij zeggen 

dat zij zeven vakken hebben, nl. zes eindexamenvakken en 

maatschappijleer. Voor deze leerlingen gold al een cijfereis van 

minimaal 6,5 gemiddeld.

Voor deze leerlingen is inhaalprogramma voor de zomervakantie 

verplicht. 
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Het is het niet verplicht om examen in wiskunde te 

hebben gedaan.



De profielen

• 4 profielen

Natuur en Techniek

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij



Verplichte vakken

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer

• LO

• CKV

• Levo



Profielvakken

NT NG EM CM

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A of B Wiskunde A of B Frans of Duits

Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis

Profielkeuzevak Informatica of Natuurkunde of Frans, Duits, Frans, Duits,

1 uit (elk) blok Biologie Aardrijkskunde Aardrijkskunde of Tekenen 

Bedrijfseconomie

Economie of

Aardrijkskunde



Keuzevak

Alle combinaties kunnen

Voorbeelden zijn:

• NT met economie

• NT met informatica (biologie in profiel)

• NG met tekenen

• NG met Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

• EM met Spaans elementair

• CM met wiskunde A



Profieloverzicht
NT NG EM CM

Verplichte vakken Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Engels Engels Engels Engels

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer

LO LO LO LO

CKV CKV CKV CKV

Levo Levo Levo Levo

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A of B Wiskunde A of B Frans of Duits

Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis

Profielkeuzevak Informatica of Natuurkunde of Frans, Duits, Frans, Duits,

1 uit (elk) blok Biologie Aardrijkskunde Aardrijkskunde of Tekenen 

Bedrijfseconomie

Economie of

Aardrijkskunde

Keuzevak Profielvak of Profielvak of Profielvak of Profielvak of

Profielkeuzevak of Profielkeuzevak of Profielkeuzevak of Profielkeuzevak of

Spaans elementair of 

Bewegen, Sport en Maatschappij

Spaans elementair of 

Bewegen, Sport en Maatschappij

Spaans elementair of 

Bewegen, Sport en Maatschappij

Spaans elementair of 

Bewegen, Sport en Maatschappij



Overstappers m4-h4

• Leuke school 

• Zo’n grote school went snel

• Je moet ineens meer doen

• Je moet in de lessen beter opletten

• Moeilijker, maar zeker wel te doen



Overstappers m4-h4

Wat is je tip voor mavo-4-leerlingen?

• Begin op tijd; start van het schooljaar

• Vanaf het begin je huiswerk goed bijhouden en goed opletten

in de les

• Vanaf het begin goed meedoen

• Leren plannen


