
 

 

Procedure toelating 4-HAVO Over Betuwe College Elst 

Norm:  

- Overgangsbewijs 3H → 4H of 

- mavo (vmbo-t) diploma met een 6,8 gemiddeld van de afgeronde of de niet afgeronde 

cijfers op een decimaal. Het vak maatschappijleer telt hierin mee.  

- Vakkenpakket: bepaalde vakken (b.v. geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie) 

kunnen in overleg gekozen worden zonder dat deze in mavo 4 gekozen zijn. Eventueel is 

het nodig om een aanvullend programma te volgen en voor de start van het schooljaar en 

toelatingstoets voor het betreffende vak met goed gevolg af te leggen. Het kiezen van 

wiskunde-B op de havo is niet mogelijk zinder wiskunde op de mavo.  

Voor leerlingen die binnen het OBC Elst een mavo diploma behaald hebben, is de onderstaande 

werkwijze van toepassing: 

- Tijdens het LOB-traject draagt de decaan mavo zorg dat de leerlingen geïnformeerd 

worden over de vakken en vaardigheden die zij op de havo nodig hebben.  

- De leerling ontvangt via de decaan een adviesformulier welke hij laat invullen door zijn 

lesgevers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- De leerling is voor de havo zonder meer toelaatbaar als hij/zij van de meerderheid van alle 

lesgevers een positief advies heeft ontvangen en voldoet aan de toelatingseis van 6,8 

gemiddeld.  

- Indien de meerderheid van de lesgevers geen positief advies afgeeft, volgt een gesprek 

met de teamleider. Tijdens dit gesprek wordt de leerling in de gelegenheid gesteld zijn 

motivatie voor de havo toe te lichten en wordt het advies besproken.  

- Binnen enkele dagen vindt er eventueel een aanvullend gesprek met de decaan havo plaats 

betreffende de vakkenpakketkeuze.  

Voor leerlingen die zich vanuit een externe school aanmelden wordt onderstaande werkwijze 

gevolgd:  

- Leerlingen die de intentie hebben om in te stromen op het OBC Elst hebben altijd een 

persoonlijk gesprek ter kennismaking met de teamleider. Hierin wordt o.a. het advies van 

de toeleverende school en de motivatie van de leerling besproken.  

- De teamleider wint, na ontvangst van het aanmeldformulier, advies in bij de toeleverende 

school.  

- De teamleider onderzoekt of er plaatsingsruimte is binnen het gekozen profiel en 

vakkenpakket. Hierbij kan de teamleider worden ondersteunt door de decaan havo. 

Voor alle leerlingen in de bovenbouw havo gelden dezelfde normen met betrekking tot doubleren.  
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