
Doorstroomrecht:  

Algemeen  

I. Een leerling kan op De Nieuwe Havo géén deelcertificaten halen. Een leerling die op basis van de 

behaalde eindcijfers niet voldoet aan de wettelijke doorstroomcriteria, maar die wel geslaagd is, kan 

op De Nieuwe Havo niet terugkomen om zich te verbeteren.    

II. In bovengenoemde gevallen besteedt De Nieuwe Havo bij minderjarigheid niet uit aan een VAVO-

opleiding.   

Doorstroomrecht en doorstroomeisen van mavo naar havo  

a. Leerlingen die het diploma mavo hebben behaald, hebben een doorstroomrecht naar de 

havo, op voorwaarde dat het vakkenpakket op de mavo uit minimaal zeven examenvakken 

bestaat dat met die zeven vakken wordt voldaan aan de slaag/zakregeling en het 

vakkenpakket aansluit bij de door de school aangeboden vakken op de havo.  

Voor leerlingen die met zes vakken een mavo-diploma hebben, geldt het volgende:  

b. Een leerling met een mavo-diploma en op de cijferlijst een gemiddeld eindcijfer van 6,8 of   

hoger, is automatisch toelaatbaar tot de havo op De Nieuwe Havo.  

c. Een leerling met een mavo-diploma en op de cijferlijst een gemiddeld eindcijfer van 6,5 of 

hoger is automatisch toelaatbaar tot de havo op De Nieuwe Havo, mits alle eindcijfers tenminste 

een 6 zijn.  

d. Een leerling met een gemiddelde van 6,1- 6,4 zonder onvoldoende en een leerling met een 

gemiddelde van een 6,5 + één onvoldoende, zijn bespreekgevallen.  

e. Het besluit over de bespreekgevallen wordt door de aannamecommissie van De Nieuwe 

Havo genomen. Tijdens deze vergadering wordt gekeken naar: de score bij kernvakken, CE-

resultaten, advies van de aanleverende middelbare school, de aansluiting van de pakketten van 

De nieuwe Havo. 

f. Het mavo-vakkenpakket is de basis voor, en leidend bij de keuze voor het havo-

vakkenpakket.  

g. Als er geen plaats is in een cluster wordt de leerling afgewezen 

h. Bij de keuze voor wiskunde B moet er een 7,0 of hoger zijn behaald voor wiskunde op de 

eindlijst. Een leerling die wiskunde B kiest. Tevens is de leerling die wiskunde B kiest, verplicht 

om de zomerschool voor wiskunde B te volgen. * 

Bij aanvang van het schooljaar wordt een diagnostische toets afgenomen om te kijken of de 

leerling wiskunde B aan zou kunnen. 

i. . Bij de keuze voor natuurkunde is NASK1 vereist en er moet een 7 zijn behaald op de 

eindlijst 

k. In belang van de school en/of de leerling kan de schoolleiding afwijken van artikelen  

b t/m i.  

*Mits het aangeboden wordt. 


