
 

 

 
 

 

 

 

Procedure doorstroom in HAVO-4 vanuit MAVO-4 (intern) 
 
 

1. Aanmelden 

a. Bij de heer Reijnders, teamleider MAVO, via e-mail (j.reijnders@sjl.nl) voor 7 oktober 2019.  

b. Benodigde gegevens: naam, klas, leerlingnummer. 

c. Op 19 oktober 2019 is er een opstartbijeenkomst over het te volgen doorstroomtraject.  

 

2. Uitgangspunt 

a. De wet biedt de mogelijkheid voor leerlingen met een MAVO-diploma om door te stromen naar de 

afdeling havo. De ervaring leert ons dat leerlingen met én een goede inzet én voldoende capaciteiten 

inderdaad met succes hun opleiding kunnen voortzetten.  

b. Het doel van de procedure is om leerlingen die daarvoor in aanmerking komen zo vroeg mogelijk in 

het schooljaar duidelijkheid te geven over toezegging danwel afwijzing van hun verzoek tot 

doorstromen.  

c. De procedure is in overleg met de MR opgesteld door de schoolleiding van het SJL. Daar waar nodig is 

rekening gehouden met afspraken rondom doorstroom, in de regio ’s Hertogenbosch.  

 

3. Traject 

a. MAVO-4, oktober-april: doorstroomtraject SJL.  

b. MAVO-4, toelating en plaatsing (zie punt 5en 6). 

c. HAVO-4, september-november: Lyceo Opstroomtraject.  

 

4. Vereisten voor toelating 

a. Het diploma MAVO moet zijn behaald met een gemiddelde van minimaal 6,5 of hoger voor alle op 

één decimaal afgeronde eindcijfers van het SE óf het diploma MAVO moet zijn behaald met een 

gemiddelde van 6,8 voor alle op één decimaal afgeronde eindcijfers van het CE. 

b. Het doorstroomwerkstuk moet minimaal met een voldoende zijn afgerond. 

c. De leerling neemt verplicht deel aan het Lyceo Opstroomtraject, wat de kans op een succesvolle 

overstap vergroot. 

 

5. Toelating 

a. Dhr. Janse, teamleider HAVO bovenbouw, informeert de ouders en leerlingen over de uitslag van de 

procedure, begin april.  

b. De ouders en leerlingen worden eind juni per mail geïnformeerd over het besluit tot toelating door 

Dhr. Janse. 

 

6. Plaatsing 

Bij een positief besluit tot toelating is de leerling direct geplaatst. 

 

7. Bezwaar 

a. Bezwaar aantekenen is mogelijk bij de rector van de school, binnen twee weken na bekend worden 

van de beslissing tot toelating (zie punt 5b). 

b. Bezwaar dient schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd ingediend te worden. 
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