Kenmerk: M:\havo – rapport 1 – 1

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen havo 2

Eindhoven, 1 december 2016

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De eerste rapportperiode van dit schooljaar is achter de rug.
Het wordt dan ook tijd om zo langzamerhand met uw kind te gaan nadenken over het vervolg van de
schoolloopbaan in de derde klas.
Aan het eind van dit schooljaar staan de volgende mogelijkheden voor uw kind open:
1.

Bevordering naar 3 havo: Aan het eind van 3 havo kiest de leerling één van de 4 profielen, waarin
gedurende het vijfde jaar eindexamen wordt gedaan.
Na 5 havo kan de leerling onder bepaalde voorwaarden overstappen naar 5 vwo.

2.

Bevordering naar MAVO 3.
Aan de leerlingen voor wie havo-2 te zwaar (b)lijkt, kan een meer passende
leerroute geadviseerd worden. Dit betekent bijvoorbeeld een bevordering naar mavo 3.
Naast een vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en havo (hoger algemeen voortgezet
onderwijs), bestaat immers de mogelijkheid tot mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) aan het
Eckartcollege.
De MAVO-afdeling op het Eckartcollege aan de Damocleslaan is een afdeling met de theoretische
leerweg. Dat betekent dat na mavo-4 in principe kan worden overgestapt naar havo-4.

3.

Bevordering naar VWO 3: bij het behalen van de overgangsnorm voor vwo 3 (zie bijlage).

4.

Leerlingen mogen in principe in klas 2 niet doubleren. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld langdurige
ziekte, kan dat eventueel wel.

5.

In uitzonderlijke gevallen zou ook een ander type onderwijs zoals het VMBO-beroepsgericht of
individueel onderwijs geadviseerd kunnen worden.
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De mogelijkheden voor uw kind schematisch:

Klas 2

Ander onderwijstype
3 mavo

4 mavo

3 havo

4 havo

5 havo

één van de 4
profielen

één van de 4
profielen

4 vwo

5 vwo

6 vwo

één van de 4
profielen

één van de 4
profielen

één van de 4
profielen

3 vwo

Daarna.
In het algemeen kan men met een vwo-opleiding doorgaan naar een universitaire opleiding; met een havodiploma kan men terecht bij het Hoger Beroepsonderwijs.
Met een mavo opleiding kan men terecht in het Middelbaar Beroepsonderwijs, niveau 4.
Overigens is elke mogelijkheid sterk afhankelijk van het gekozen profiel (Vwo en Havo) of sector (MAVO).
De schooldecanen willen u graag adviseren.
Bij de bevordering naar een van de drie bovengenoemde afdelingen komt dus nogal wat kijken.
Het is dan ook van groot belang dat u en uw kind goed op de hoogte zijn.
Daarom







zijn er ouderspreekuren met vakdocenten
worden er begeleidingslessen gegeven
ontvangt u bij rapport 2 een overzicht van individuele vakadviezen en bij rapport 3 de eventuele
aanpassingen daarop
kunt u contact opnemen met een van de schooldecanen
kunt u mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email terecht bij de klasdocent
is er een voorlichting voor leerlingen en ouders voor leerlingen die naar mavo 3 gaan

De uiteindelijke beslissing over de bevordering wordt genomen aan het eind van het schooljaar volgens de
geldende overgangsnormen.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,

L.W.J. Peeters, adjunct-directeur havo
De klasdocenten van havo 2
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