
  
Procedure aanmelding HAVO 4 voor leerlingen VMBO-TL 
(indien de wet tijdens de loop van het schooljaar verandert, zal ook de procedure 
veranderen – z.o.z) 

 
1. Aanmelden kan via de mail bij de afdelingsleider HAVO 4: Mw. J. van Wijk  

(j.vanwijk@gerritrietveldcollege.nl) tot uiterlijk 1 april. Graag cijferlijst bijvoegen. 
 

2. De afdelingsleider H4 nodigt ouders en leerling uit voor een kennismakingsgesprek waarin ook 
de voorwaarden en kansen worden besproken. 
 

3. De toelatingscommissie beslist over toelating tot HAVO 4 onder andere op de volgende 
gronden: 

 
• Om toegelaten te worden tot H4 moet de leerling in principe examen hebben gedaan in een 

extra vak. 
• De leerling moet minimaal een 6,8 gemiddeld staan voor alle examenvakken (het vak 

Maatschappijleer telt hierbij mee voor het SE, niet voor het CE). Dit geldt niet alleen voor de 
eindcijfers, maar ook voor de CE-cijfers.   

• De leerling moet het TL4-examen met minimaal 6.0 afgesloten hebben voor de vakken 
Nederlands en Engels. Kiest een leerling wiskunde in H4 dan geldt datzelfde voor dit vak.  

• De leerling moet in minimaal één van de volgende vakken examen hebben gedaan: Wiskunde 
/ Frans / Duits. 

• Met de vakken waarin de leerling examen gedaan heeft, moet een profiel gekozen kunnen 
worden (bv om een natuurprofiel te kunnen kiezen moet de leerling NASK 2 en wiskunde 
hebben in het pakket).  

• Een leerling die Wiskunde B wil kiezen in H4, moet een bijspijkerprogramma volgen in de 
weken tot aan de zomervakantie en krijgt een toelatingstoets. Als de toets niet voldoende is, 
mag de leerling het vak niet volgen.  

• De leerling mag in principe niet zijn gedoubleerd in de derde of vierde klas. 
• Het advies van de huidige school moet positief zijn. Het advies betreft niet alleen de 

resultaten, maar ook zaken als studiehouding, motivatie, inzet, samenwerking en 
zelfstandigheid. 

• In H4 is een buitenlandse reis een verplicht onderdeel van het programma. De ouders van 
een leerling die toegelaten wordt tot H4 moeten hiermee akkoord gaan.. 

• Aanname kan alleen als er voldoende ruimte is in de groep. Dit wordt pas de laatste dag voor 
de zomervakantie duidelijk. Voor aanmelding van buiten af worden geen klassen gesplitst.  

 
4. Voor leerlingen van scholen buiten het Samenwerkingsverband Utrecht: Ouders vullen het 

aanmeldingsformulier in en leerling laat deel van het aanmeldingsformulier invullen door de 
afdelingsleider van de huidige school. 
Voor leerlingen van scholen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht: De huidige school 
schrijft de leerling in in Onderwijs Transparant. 
 

5. Leerling / ouders sturen de eindlijst SE uiterlijk 10 mei op (plus eventueel het 
aanmeldingsformulier). 
 

6. Na de uitslag van het CE stuurt de leerling de definitieve lijst op naar ons. Dan wordt besloten of 
de leerling in principe kan worden aangenomen. De afdelingsleider H4 belt hierover naar huis in 
de laatste week van juni. De leerling wordt dan op de wachtlijst geplaatst voor HAVO4. 
 

7. Als de leerling in principe wordt aangenomen, maakt hij / zij een afspraak met de decaan, Dhr. 
B. Essink, voor het vaststellen van het profiel (tussen 17 en 27 juni). 
 

8. Pas op vrijdag 17 juli kan definitief gekeken worden of er plaats is voor de leerling in H4. De 
leerling wordt dan gebeld door ons. 
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Procedure aanmelding H4 voor leerlingen M4 in het geval dat de wet op doorstroom  
M4 > H4 wordt gewijzigd 

 
1. Aanmelden kan via de mail bij de afdelingsleider HAVO 4: Mw. J. van Wijk  

(j.vanwijk@gerritrietveldcollege.nl) tot uiterlijk 1 april. Graag cijferlijst bijvoegen. 
 

2. De afdelingsleider H4 nodigt ouders en leerling uit voor een kennismakingsgesprek waarin ook 
de voorwaarden en kansen worden besproken. 

 
3. De toelatingscommissie beslist over toelating tot HAVO 4 onder andere op de volgende 

gronden: 
 

• Om toegelaten te worden tot H4 moet de leerling in principe examen hebben gedaan in een 
extra vak. 

• Met de vakken waarin de leerling examen heeft gedaan, moet een profiel gekozen kunnen 
worden op de havo. 

• Een leerling die Wiskunde B wil kiezen in H4, moet een bijspijkerprogramma volgen in de 
weken tot aan de zomervakantie en krijgt een toelatingstoets. Als de toets niet voldoende is, 
mag de leerling het vak niet volgen.  

• De leerling mag in principe niet zijn gedoubleerd in de derde of vierde klas. 
• In H4 is een buitenlandse reis een verplicht onderdeel van het programma. De ouders van een 

leerling die toegelaten wordt tot H4 moeten hiermee akkoord gaan.. 
• Aanname kan alleen als er voldoende ruimte is in de groep. Dit wordt pas de laatste dag voor 

de zomervakantie duidelijk. Voor aanmelding van buiten af worden geen klassen gesplitst.  
 

4. Voor leerlingen van scholen buiten het Samenwerkingsverband Utrecht: Ouders vullen het 
aanmeldingsformulier in en leerling laat deel van het aanmeldingsformulier invullen door de 
afdelingsleider van de huidige school. 
Voor leerlingen van scholen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht: De huidige school 
schrijft de leerling in in Onderwijs Transparant. 

 
5. Leerling / ouders sturen de eindlijst SE uiterlijk 10 mei op (plus eventueel het 

aanmeldingsformulier). 
 

6. Na de uitslag van het CE stuurt de leerling de definitieve lijst op naar ons. Dan wordt besloten of 
de leerling in principe kan worden aangenomen. De afdelingsleider H4 belt hierover naar huis in 
de laatste week van juni. De leerling wordt dan op de wachtlijst geplaatst voor HAVO4. 

 
7. Als de leerling in principe wordt aangenomen, maakt hij / zij een afspraak met de decaan, Dhr. 

B. Essink, voor het vaststellen van het profiel (tussen 17 en 27 juni). 
 

8. Pas op vrijdag 17 juli kan definitief gekeken worden of er plaats is voor de leerling in H4. De 
leerling wordt dan gebeld door ons. 
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