Doorstroom mavo 4 naar havo 4

Het Jan van Brabant College is een school voor mavo, havo en vwo (inclusief tweetalig havo en vwo).
Zit je in het vierde leerjaar van vmbo-t/g of mavo en ga je je diploma halen dan heb je de mogelijkheid
door te stromen naar havo 4 op het Jan van Brabant College.
Hieronder vind je de toelatingsprocedure en de instroomeisen:

Toelatingsprocedure havo 4
1. Je levert op de aanmelddagen (5 t/m 7 maart 2018) een inschrijfformulier in. Dit formulier is te
downloaden op de website: www.janvanbrabant.nl. Op dit formulier moet je ook aangeven of er
sprake is van bijzonderheden en/of beperkingen ten aanzien van de studie (denk bijvoorbeeld aan
dyslexie, dyscalculie, adhd, pdd-nos etc). Bij dit formulier voeg je de meest recente cijferlijst en het
profielkeuzeformulier toe.
2. Je stuurt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 april 2018, de cijferlijst met de eindcijfers schoolexamens
naar de administratie van de school.
3. De aanmelding wordt besproken in de toelatingscommissie, deze bestaat uit mevrouw L. Jansen,
afdelingsleider havo en de heer M. Louwers, decaan. Het is mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor
een persoonlijk gesprek om je motivatie toe te lichten. De commissie komt tot een besluit.
Gemotiveerde bezwaren kunnen uitsluitend worden ingediend bij de vestigingsdirecteur, de heer
G. Nillesen.
4. Je krijgt uiterlijk 30 mei 2018 een bericht met daarin het besluit van de toelatingscommissie.
5. Als je nog vragen hebt dan kun je altijd contact opnemen met de heer M. Louwers via
telefoonnummer 0492-522287 of email m.louwers@janvanbrabant.nl.

Instroomeisen havo 4
1. Je moet een diploma mavo/vmbo-tg hebben behaald.
2. Je hebt minimaal een 6.8 gemiddeld als eindcijfer schoolexamen voor de vakken waarin je
Centraal Examen doet.
3. Er is geen sprake van serieuze aansluitingsproblematiek wat betreft de profiel- of vakkenkeuze.

Vakkeneisen en -wensen bij instroom in havo 4:
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