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Procedure aanmelding havo 4 voor leerlingen VMBO-TL 4 (externe school) 
 
1) Aanmelden kan via de mail (administratie@gerritrietveldcollege.nl) tot uiterlijk vrijdag 31 maart 2023. 

Graag je cijferlijst bijvoegen. 
 

2) Voor leerlingen van scholen buiten het Samenwerkingsverband Utrecht geldt dat ouder(s)/verzorger(s) 
het aanmeldingsformulier invullen en de huidige mentor een OKR (Onderwijskundig Rapport) invult.  

 
3) Voor leerlingen van scholen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht geldt dat de huidige school de 

leerling inschrijft via Onderwijs Transparant. 
 

4) De toelatingscommissie beslist over toelating tot havo 4 (onder andere op de volgende gronden): 
 
• Om toegelaten te worden tot havo 4 moet de leerling geslaagd zijn voor 7 vakken. 
• Met de vakken waarin de leerling examen heeft gedaan, moet een profiel gekozen kunnen worden 

op de havo (bijv.: om een natuurprofiel te kunnen kiezen moet de leerling NASK 2 en wiskunde 
hebben in het pakket). 

• Aanname kan alleen als er voldoende ruimte is in de groep. Dit wordt pas de laatste dag voor de 
zomervakantie duidelijk. Je wordt ingedeeld in een bestaande klas - er worden geen nieuwe klassen 
gemaakt wanneer er teveel aanmeldingen zijn.    
 

5) Leerling / ouder(s) sturen de eindlijst SE uiterlijk dinsdag 9 mei 2023 op.   
 

6) Na de uitslag van CE1 stuurt de leerling uiterlijk maandag 19 juni 2023 de definitieve cijferlijst naar ons 
toe (mag via de mail).  

 
7) Daarna wordt besloten of de leerling 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 havo 4. 
 

8) Als de leerling in principe wordt aangenomen, maakt hij/zij een afspraak met onze decaan, Dhr. B. 
Essink, voor het vaststellen van het profiel. Deze afspraak vindt plaats tussen 26 en 30 juni 2023. 

 
9) Pas op vrijdag 7 juli 2023 kan definitief gekeken worden of er plaats is voor de leerling in havo 4. De 

leerling wordt dan door ons gebeld. 
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