Doorstroom mavo 4 naar havo 4
Het Jan van Brabant College is een school voor mavo, havo en vwo (inclusief tweetalig mavo, 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 (8 & 9 maart 2021) een inschrijfformulier in (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, autisme spectrum stoornis
etc). Bij dit formulier voeg je het profielkeuzeformulier, de meest recente cijferlijst en het
adviesformulier toe. Als je je na 1 april aanmeldt kunnen we geen plek meer garanderen.
2. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingcoördinator en/of decaan. Tijdens dit
gesprek worden de consequenties van de door jou voorgestelde overstap besproken.
3. Als je nog vragen hebt dan kun je altijd contact opnemen met de decaan, de heer M. Louwers via
telefoonnummer 0492-522287 of email m.louwers@janvanbrabant.nl.

Instroomeis havo 4
Je moet een diploma mavo/vmbo-tg hebben behaald.

Vakkenwensen bij instroom in havo 4
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PROFIELKEUZEFORMULIER havo 2020-2021
Jan van Brabant College, Molenstraat
Naam leerling:

Datum:

Gemeenschappelijk deel
Havo
☐ Regulier havo
Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer
Culturele Kunstzinnige vorming (CKV)
Mentorles

Profiel en profielvakken
 Cultuur & Maatschappij

 Economie & Maatschappij

 Natuur & Gezondheid

 Natuur & Techniek

Geschiedenis (verplicht)
én kies één taal:
 Frans
 Duits

Economie (verplicht)
Geschiedenis (verplicht)
én kies één wiskundevariant:
 Wiskunde A
 Wiskunde B

Biologie (verplicht)
Scheikunde (verplicht)
én kies één wiskundevariant:
 Wiskunde A
 Wiskunde B

Wiskunde B (verplicht)
Natuurkunde (verplicht)
Scheikunde (verplicht)

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Kies één maatschappijvak:
 Aardrijkskunde
 Economie
én kies één cultuurvak:
 Kunstvak
 Frans
 Duits

Kies 1 vak uit onderstaande rij:
 Aardrijkskunde
 Bedrijfseconomie
 Frans
 Duits

Kies 1 vak uit onderstaande rij:
 Aardrijkskunde
 Natuurkunde

Kies 1 vak uit onderstaande rij:
 Informatica
 Biologie
 Wiskunde D

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Kies 1 vak uit onderstaande rij:

Kies 1 vak uit onderstaande rij:

Kies 1 vak uit onderstaande rij:

Kies 1 vak uit onderstaande rij:

 Wiskunde A
 Aardrijkskunde
 Economie
 Kunstvak
 Frans
 Duits
 Productontwerpen
 Bedrijfseconomie
 Biologie
 Informatica

 Aardrijkskunde
 Kunstvak
 Frans
 Duits
 Productontwerpen
 Bedrijfseconomie
 Biologie
 Informatica

 Aardrijkskunde
 Economie
 Kunstvak
 Frans
 Duits
 Productontwerpen
 Bedrijfseconomie
 Informatica
 Natuurkunde
 Wiskunde D (mits WiB)

 Aardrijkskunde
 Economie
 Kunstvak
 Frans
 Duits
 Productontwerpen
 Bedrijfseconomie
 Biologie
 Informatica
 Wiskunde D

Profielkeuzevakken

Vrije deel: keuze-examenvak (verplicht)

Overig vrije deel
Profielwerkstuk

Loopbaanoriëntatie op Studie & Beroep (LOB)

Beroepsstage

Geheel vrije deel (schoolactiviteiten in het kader van de persoonlijke profilering
Toneelactiviteiten, hulpmentor brugklas, leerlingenvereniging, medezeggenschapsraad, extra vak (indien roostertechnisch mogelijk)

Handtekening leerling:

Handtekening ouders:

Adviesformulier
Laat hieronder iemand van je huidige school een advies formuleren (bijvoorbeeld je mentor).
In het advies lezen wij graag iets over je capaciteiten, werkhouding en dus haalbaarheid omtrent de
overstap.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam begeleider:
Functie:
Advies havo:

Datum:

Handtekening:

