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Inleiding 
 

Beste leerling,  

Wat fijn dat je interesse hebt om door te stromen naar 4 havo op het Oostvaarders 
College. In dit boekje vind je alle belangrijke informatie over wat wij van jou 
verwachten om een goede intake te kunnen hebben.    

Hieronder vind je het stappenplan dat je moet doorlopen om toegelaten te worden tot 
4 havo.  

  
• Voor leerlingen van het BHC: voorlichtingsbijeenkomst bijwonen op dinsdag 21 

januari 2020 
 

• Voor leerlingen van andere scholen: eind februari contact opnemen met de decaan 
van het Oostvaarders College. 

 
• Profielkeuzevoorlichting bijwonen op donderdag 5 maart 2020. 
  
• Inwinnen vakadviezen bij docenten.   
 
• Inwinnen schooladvies bij mentor.  
  
• 19 maart uiterste inleverdatum instroomdossier bij de decaan havo.   

 
• Eind maart/begin april worden de intakegesprekken gepland met de afdelingsleider 

havo en de decaan havo. Tijdens dit intakegesprek lever je ook je definitieve 
profielkeuzekaart in.  

  
• Eind april voorlopige plaatsing/afwijzing  
  
• 10 juni definitieve cijferlijst aanleveren bij de decaan  
   
• Eind juni/begin juli definitieve plaatsing/afwijzing havo  
  
  
  
Veel succes met je voorbereidingen!  

  
  
Met vriendelijke groet,  

  
Erik van Buul 
e.vanbuul@ovc.asg.nl 
Decaan havo/vwo  
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Instroomdossier 
 

Na de voorlichtingsbijeenkomst heb je voor jezelf besloten dat je graag wilt 
opstromen naar de havo en weet je aan welke eisen je moet voldoen.  

Hieronder nog even een paar belangrijke punten:  

 Je moet gemiddeld over alle vakken samen tussen de 6.3 en 6.8 staan. 
 Sta je onder de 6.8 gemiddeld dan ben je automatisch een bespreekgeval. Sta 

je een 6.8 of hoger dan ben je toelaatbaar. 
 Je kan alleen een profiel kiezen dat aansluit bij je huidige vakkenpakket.  

Voorbeeld: heb je geen scheikunde in je huidige pakket dan kan je ook geen 
scheikunde kiezen in de havo. Kijk goed wat instapvakken zijn en welke niet.  

 
Voor het intakegesprek moet je het volgende aanleveren: 

 Motivatiebrief 
 Voorlopige cijferlijst 
 Vakadviezen docenten 
 Schooladvies mentor 
 Profielkeuzekaart 

 
Let op!   
Mocht het instroomdossier niet compleet zijn voor het intakegesprek, dan kan 
het intakegesprek niet doorgaan en word je automatisch afgewezen.   
 
 
Definitieve plaatsing 

Op 10 juni krijg je de uitslag van je examen. Zodra je jouw definitieve cijferlijst hebt 
mail je deze zo spoedig mogelijk naar:  

e.vanbuul@ovc.asg.nl 

Mocht je nog vakken herkansen laat het ons weten.  

Zodra we je definitieve cijferlijst hebben ontvangen, gaan we deze bespreken met de 
toelatingscommissie. Je krijgt dan zo snel mogelijk te horen of je definitief geplaatst 
wordt of niet.   
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Motivatiebrief 
 

Wat moet er in de motivatiebrief terugkomen:  

 

Inleiding:  

‐ Iets over jezelf (je levensloop van 0 tot nu) 

‐ Waar ben je goed in en wat moet/wil je nog verder ontwikkelen? 

‐ Wat zijn je hobby’s, bijbaantje, etc.? 

 

Motivatie:  

‐ Waarom wil je naar de havo?  

‐ Wat wil je ermee bereiken?  

‐ Is het reëel wat je van jezelf vraagt?  

‐ Hoe ga je ervoor zorgen dat je succesvol wordt in de havo?  

‐ Wat zijn je ambities?  

 

De motivatiebrief is minimaal 1 A4 met een lettertype grootte van max 11.  
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Voorlopige cijferlijst 
 

Hierbij vermeld je hoe je er momenteel voor staat. Je kan je laatste rapport hiervoor 
gebruiken.  
 
Let op dat je ons laat weten welke vakken je eventueel nog moet herkansen. 
 
Bereken je gemiddelde van al je vakken samen.  
 
Vertaal je huidige vakkenpakket in een passend havo profiel.  
 
Geef je motivatie waarom je juist voor dit profiel hebt gekozen.  
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Vakadviezen van docenten 
 

Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Schooladvies van mentor 
 

Formulier schooladvies 

 

Beeld van het vervolgonderwijs 

(in te vullen door mentor) 

 Heeft de leerling een beeld  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
van de Havo? (Tijdsduur, 
studieopbouw) 

 Heeft de leerling een beeld van  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
mogelijke vervolgopleidingen? 

 

Onderbouwing schooladvies 
(in te vullen op basis van afzonderlijke adviezen van vakdocenten) 

 Studievaardigheid    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 Studiehouding    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 Denkniveau     Goed  voldoende  matig  onvoldoende 

 

Voorlopig cijfergemiddelde: ………………… 

 

Schooladvies 

(in te vullen op basis van gezamenlijk overleg docententeam) 

 De leerling is in staat om de    Ja  nee  twijfel 
Havo succesvol af te ronden 

 De school staat achter de    Ja  nee  twijfel 
profielkeuze van de leerling 

 

Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Profielkeuzekaart 
 

Bij het intakegesprek moet je ook meteen je profielkeuzekaart inleveren. Deze vind je 
in de bijlage. Let bij het kiezen van je profiel op de volgende zaken: 

 

 Je kan alleen een profiel kiezen dat aansluit bij je huidige vakkenpakket. 
 Je kunt niet alle vakken kiezen als ‘nieuw’ vak, kijk hiervoor naar het 

onderstaande overzicht. 
 

Mogelijk als ‘nieuw’ vak: 

• Kunst Beeldende Vorming 

• Kunst Muziek 

• Geschiedenis 

• Aardrijkskunde 

• BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) 

• Maatschappijwetenschappen 

• Economie 

• Bedrijfseconomie 
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Bijlage 
 

 

Havo keuzekaart 2020-2021 

 

Overstap 4 TL naar 4 Havo 

   

           Inleveren tijdens je intakegesprek 
 

Naam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord leerling             Voor akkoord ouders            Voor akkoord mentor 

 

……………………….               ………………………             ………………………. 
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Havo keuzekaart 2020-2021

deel deel deel deel

Natuurkunde

Aardrijkskunde

* Geen 2 kunstvakken in een pakket

MAW

Spaans

Aardrijkskunde

Kies 1 uit:

Kunst Muziek

Kies 1 uit: Kies 1 uit: Kies 1 uit: Kies 1 uit:

MAW Frans 

Aardrijkskunde Kunst BV

Kunst Muziek

Kunst BV

Engels Engels Engels Engels 

Aardrijkskunde

Vrij deel Vrij deel Vrij deel Vrij deel

Biologie

Kies 1 uit: Kies 1 uit: Kies 1 uit:

Natuurkunde Geschiedenis

Scheikunde Economie

Wiskunde A Aardrijkskunde Duits

Cambridge Engels Cambridge Engels Cambridge Engels Cambridge Engels

Wiskunde B Scheikunde Wiskunde A Geschiedenis

Profieldeel Profieldeel Profieldeel Profieldeel

Kunst BV MAW Kunst Muziek*

Natuurkunde Bedrijfseconomie MAW

Kunst Muziek Duits Wiskunde A

Aardrijkskunde BSM Aardrijkskunde Economie

BSM Economie BSM Kunst BV*

Gemeenschappelijk 

Economie

Biologie

Kies 1 uit: Spaans

Kies 1 uit:

Duits

Frans 

Spaans

Wiskunde B Duits Frans 

Frans 

Kunst BV

Spaans

Economie

MAW

Maak een keuze uit: Maak een keuze uit:

CKV CKV CKV CKV

LO LO LO LO

Maak een keuze uit: Maak een keuze uit:

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer

N & G E & M C & M

Gemeenschappelijk Gemeenschappelijk Gemeenschappelijk 

N & T


