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1.

Toelatingseisen
De leerling die in het bezit is van het diploma vmbo-t kan tot havo 4 worden
toegelaten indien:
a. het gemiddelde van de eindcijfers op de cijferlijst van het diploma vmbo-t 6,8 of
hoger is,
b. de cijferlijst van het diploma voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
maximaal eenmaal het eindcijfer 5 vermeldt,
c. de school voor vmbo-t positief adviseert ten aanzien van dit vervolg van de
opleiding van de leerling

2.

Eisen met betrekking tot de profielkeuze
Om tot een bepaald profiel van de tweede fase van het havo te kunnen worden
toegelaten, moet het examen vmbo-t in bepaalde vakken zijn afgelegd.
Voor het profiel Cultuur en Maatschappij zijn dat de vakken:
• geschiedenis
• Duitse taal of Franse taal
Indien de leerling het vak wiskunde A kiest in het vrije deel van zijn vakkenpakket
moet hij/zij tevens het vmbo-examen in het vak wiskunde hebben afgelegd.
Voor het profiel Economie en Maatschappij zijn dat de vakken:
• economie
• geschiedenis
• wiskunde
Voor het profiel Natuur en Gezondheid zijn dat de vakken:
• biologie
• scheikunde (nask 2)
• wiskunde
Voor het profiel Natuur en Techniek zijn dat de vakken:
• natuurkunde (nask 1)
• scheikunde (nask 2)
• wiskunde
De toelatingscommissies van Leeuwarder Lyceum, !mpulse Leeuwarden,
!mpulse Kollum en Montessori High School kunnen van de bovenstaande
toelatingsvoorwaarden, in uitzonderlijke gevallen, beargumenteerd afwijken.

Toelatingsvoorwaarden tot havo 4 vanuit vmbo 4

2

3.

Aanmeldings- en toelatingsprocedure
a. De vmbo-leerling meldt zich via het aanmeldingsformulier, inclusief het
vakkenpakketkeuzeformulier, en het schriftelijke positief advies van de school
voor vmbo-t voor 1 april aan bij de administratie van de gekozen locatie. De
leerling kan zich maar bij één vestiging van Piter Jelles aanmelden.
b. De vmbo-leerling wordt voorlopig toegelaten tot havo 4 en ontvangt hiervan
schriftelijk bericht en een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
c. De vmbo-leerling stuurt binnen drie dagen na het bekend worden van de uitslag
van het eerste tijdvak een kopie van de (voorlopige)cijferlijst van het diploma
vmbo-t naar de administratie van de gekozen locatie. Indien de vmbo-leerling pas
na de vaststelling van de uitslag van het tweede tijdvak aan de toelatingseisen
voldoet, stuurt hij/zij binnen 1 dag na het bekend worden van de uitslag van het
tweede tijdvak een kopie van de cijferlijst van het diploma vmbo-t naar de
administratie van de gekozen locatie.
d. De toelatingscommissies laten binnen 15 schooldagen na de vaststelling van de
uitslag van het eerste tijdvak de voorlopig toegelaten leerlingen die aan de
toelatingseisen voldoen definitief toe tot havo 4 en delen dit de toegelaten
leerlingen schriftelijk mede.
e. De toelatingscommissies laten binnen 15 schooldagen na de vaststelling van de
uitslag van het eerste tijdvak de voorlopig toegelaten leerlingen die niet aan de
toelatingseisen voldoen of waarvan de toelating niet is te beoordelen wegens het
ontbreken van de gevraagde documenten definitief niet toe tot havo 4 en delen
dit de afgewezen leerlingen schriftelijk mede.

4.

Interne procedure
Het Leeuwarder Lyceum, !mpulse Leeuwarden, !mpulse Kollum en Montessori High
School PJ wisselen ter controle van punt 3a van de aanmeldings- en
toelatingsprocedure digitaal de aanmeldingsgegevens uit.
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