Aansluitnota
Onderbouw
1MAVO > 2HAVO
2MAVO > 3HAVO
De Fontein – Goois Lyceum

AANSLUITNOTA mavo → havo
Deze nota is bedoeld voor leerlingen die op de Fonteinmavo zitten in klas 1 of 2 en
die willen overstappen naar het Goois Lyceum.
In deze nota zijn alle voorwaarden opgenomen waar leerlingen aan moeten voldoen
om deze overstap te kunnen maken.

Havo doen na 1 mavo
Een leerling begint in klas 1 op de Fontein in de zogenaamde Pre Lyceum stroom en
kan na leerjaar 1 doorstromen naar de 2e klas van de HAVO op het Goois Lyceum.
Aan het eind van klas 1 moet de leerling wel voldoen aan
bevorderingsnormen/advies van de docentenvergadering. De leerlingen die deze
overstap maken komen vóór de zomervakantie al een dag op bezoek om kennis te
maken. Ze worden rondgeleid door onze ervaringsdeskundigen, oud-Fontein
leerlingen die de overstap al eerder hebben gemaakt. De leerlingen van de Fontein
komen bij elkaar in de klas en krijgen een mentor die veel ervaring heeft met deze
overstap.
In de Pre Lyceum stroom wordt de lesstof in leerjaar 1 gestructureerder aangeboden,
het tempo waarin de stof wordt behandeld ligt wat lager dan in een havo /
vwo-brugklas. De schoolomgeving is prettig en overzichtelijk en het niveau is goed
behapbaar. De Pre Lyceum stroom in klas 1 op De Fontein biedt het juiste maatwerk
voor de havo leerling die dit bij de start van het VO nodig heeft.
Voorwaarden toelating leerjaar 2 havo
De voorwaarden om toegelaten te worden in klas 2 havo op het Goois Lyceum zijn:
●
●
●
●

Het gemiddelde eindcijfer op het eindrapport is 7,5 of hoger.
De competenties op het rapport liggen op niveau 3.
De uitslag van de CITO-volgtoets ondersteunt het havo niveau
De meerderheid van de docenten adviseert positief bij de
bevorderingsvergadering.

NB. Instromen vanuit de mavo stroom is ook mogelijk, maar dan moet het
gemiddelde eindcijfer een 8,0 of hoger zijn.
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Havo doen na 2 mavo
Voor sommige leerlingen komt het beslismoment om naar de havo over te stappen
na klas 1 te vroeg. Zij ontdekken pas in klas 2 hun capaciteiten. Voor deze groep
leerlingen is het mogelijk om aan het einde van klas 2 mavo alsnog naar 3 havo door
te stromen. In de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie zitten
leerlingen van de Fontein in een tweede klas havo op het Goois Lyceum. Op die
manier kunnen we goed inschatten voor welke vakken er nog extra ondersteuning
nodig is. Wanneer blijkt dat zij de stof goed aankunnen, dan kunnen deze leerlingen
na de zomervakantie plaatsnemen in een havo 3 klas.

Voorwaarden toelating leerjaar 3 havo
De voorwaarden om toegelaten te worden in klas 3 havo op het Goois Lyceum zijn:
●
●
●
●
●

Het gemiddelde eindcijfer op rapport 2 is 7,5 of hoger.
De competenties op het rapport liggen op niveau 3.
De uitslag van de CITO-volgtoets ondersteunt het havo niveau
De meerderheid van de docenten adviseert positief tijdens de vergadering
De leerling laat in de weken op het Goois Lyceum groei en motivatie zien

NB. 1 Een leerling die deze overstap maakt en alle stappen doorloopt, wordt in 3
havo geplaatst. Als er grote twijfel is over het niveau, dan is de uitkomst van een
gesprek met ouders en de leerling doorslaggevend. Na dit gesprek neemt het Goois
Lyceum een besluit over een vervolg in 3 havo of toch 3 mavo.
NB 2. Het is niet meer mogelijk om aan het eind van het jaar over te stappen alleen
op basis van het eindrapport. Om in 3 havo geplaatst te kunnen worden moet een
leerling de laatste weken van het schooljaar al hebben proefgedraaid in een 2 havo
klas op het Goois Lyceum.
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