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Aansluitnota mavo →havo
Deze nota is bedoeld voor leerlingen die op de Fontein zitten en willen
overstappen naar het Goois Lyceum.
In deze nota staat alle informatie, ook de voorwaarden waaraan leerlingen
moeten voldoen om deze overstap te kunnen maken.

Contact en/of vragen
Voor al uw vragen over de overstap na klas 1 en klas 2 kunt u terecht bij de
teamleider leerjaar 2, mevrouw E. Raspe via eraspe@gsf.nl
Voor al uw vragen over de overstap na klas 4 kunt u terecht bij mevrouw H.
Sonneveld via e-mail: hsonneveld@gsf.nl
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Havo doen na klas 1
Dit zijn de voorwaarden om toegelaten te worden in klas 2 havo op het Goois
Lyceum.
Geschiktheid havo vanuit klas 1 Pre-Lyceum stroom (m/h)
De leerling krijgt een havo-advies als voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
a. De leerling heeft voor de vakken Ne, Fa, En, gs, ak, wi, bi, tek
tenminste 60 punten en geen onvoldoende(s).
b. De leerling heeft voor de vakken Ne, En en wi slechts één cijfer tussen
de 6,0 en 7,0, de andere twee eindcijfers zijn boven de 7,0.
c. De leerling heeft in periode 2 en 3 niet herkanst voor de vakken
genoemd bij a.
d. De leerling heeft het havo voorbereidingstraject gevolgd en succesvol
afgesloten. (Toelating tot dit traject is mogelijk met een minimum van
57 punten en/of een positief advies voor de vakken genoemd bij a na
periode 2.)
e. De leerling heeft CITO-volgsysteemresultaten die het havo-advies
ondersteunen.
Geschiktheid havo vanuit klas 1 Mavo
De leerling krijgt een havo-advies als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. De leerling heeft voor de vakken Ne, Fa, En, gs, ak, wi, bo, tek
tenminste 64 punten en geen onvoldoendes.
b. De leerling heeft bij deze vakken na het 1e rapport de rest van het
schooljaar de verrijkingsstof en de daarbij behorende pre lyceum
toetsopgaven gemaakt.
c. De leerling heeft voor de vakken Ne, En en Wi slechts één cijfer tussen
de 6,0 en 7,0, de andere twee eindcijfers zijn boven de 7,0.
d. De leerling heeft in periode 2 en 3 niet herkanst voor de vakken
genoemd bij a.
e. De leerling heeft het havo voorbereidingstraject gevolgd en succesvol
afgesloten. (Toelating tot dit traject is mogelijk met een minimum van
61 punten en/of een positief advies voor de vakken genoemd bij a na
periode 2.)
f. De leerling heeft CITO-volgsysteemresultaten die het havo-advies
ondersteunen.
g. De leerling krijgt van de rapportvergadering in meerderheid een positief
advies.
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Havo doen na leerjaar 2 pre lyceum
Dit zijn de voorwaarden om toegelaten te worden in klas 3 havo op het Goois
Lyceum.
Geschiktheid havo vanuit klas 2 Pre Lyceum stroom (m/h)
De leerling krijgt een havo-advies als is voldaan aan de volgende voorwaarde:
a. De leerling heeft voor de vakken Ne, Fa, En, Du, gs, ak, wi, bi,
ec, nask, tek tenminste 82,5 punten en geen onvoldoendes.
b. De leerling heeft voor de vakken Ne, En en wi slechts één
eindcijfer tussen de 6,0 en 7,0, de andere twee eindcijfers zijn
boven de 7,0.
c. De leerling heeft in periode 2 en 3 niet herkanst voor de vakken
genoemd bij a.
d. De leerling heeft CITO-volgsysteemresultaten die het
havo-advies ondersteunen.
e. Als de leerling wil overstappen naar het Goois Lyceum heeft de
leerling het meeloop traject gevolgd.
f. Een leerling die geschikt bevonden is kan na de meivakantie de
periode tot aan de zomervakantie alle lessen volgen bij het
Goois Lyceum. In samenspraak tussen De Fontein en het Goois
Lyceum wordt bepaald of instroom 3 havo haalbaar is.

NB:
Deze leerlingen maken na de meivakantie nader kennis met het Goois
Lyceum.
● Later instromen is niet mogelijk.
● De leerling laat in de weken tussen de meivakantie en het eind van het
schooljaar voldoende ontwikkeling zien.
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Havo doen na 4 mavo
Het is mooi als leerlingen zich verder willen ontwikkelen. De Fontein en het
Goois Lyceum werken al jaren samen om leerlingen van 4 vmboT succesvol
te laten 'landen' in 4 havo op het Goois.
Er zijn geen voorwaarden gesteld om door te kunnen stromen van 4 vmboT
naar 4 havo. De stap van 4 vmboT naar 4 havo is echter best een grote. Het
is belangrijk dat leerlingen die deze stap maken zichzelf de tijd te geven te
ervaren wat er van hen gevraagd wordt op de havo (meer tekstbegrip, meer
interpreteren, combineren en toepassen in nieuwe situaties). Vaak zeggen
we: "geef jezelf de tijd het te leren. Laat de moed niet zakken als je resultaten
na de eerste schoolexamenweek anders is dan je verwachtte".
Het aansluittraject tussen de Fontein en het Goois Lyceum is bedoeld om de
overstap beter en prettiger te laten verlopen: vast ervaring opdoen met havo
lessen én het Goois Lyceum beter leren kennen. Welke criteria er zijn voor
plaatsing op het Goois Lyceum kun je lezen op de volgende pagina.

Procedure en tijdpad
● Aanmelden kan vanaf 1 februari tot en met 1 april 2022 middels het
daarvoor bestemde aanmeldingsformulier, te vinden op onze website
(gooislyceum.nl). Lever ook een kopie van je ID-bewijs in.
● Je komt samen met een van je ouders/verzorgers naar de
informatieavond op het Goois Lyceum op 18 april, aanvang 19.30 uur.
Op deze avond vul je een formulier in met je vakken.
● Uiterlijk 20 juni lever je een kopie van je voorlopige cijferlijst in. Uiterlijk
22 juni sturen we een bericht over toelating per mail op.
● In de eerste schoolweek volg je de twee instroomdagen op het Goois
Lyceum.
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Criteria instroom 4 mavo → 4 havo op het Goois
Lyceum
Om de overstap zo succesvol mogelijk te maken, zijn dit in volgorde de
criteria om toegelaten te worden in klas 4 havo op het Goois Lyceum.
1 Leerlingen van de GSF die het aansluittraject succesvol (beide blokken)
hebben afgerond en een extra vak hebben gevolgd krijgen gegarandeerd een
plek in 4 havo op het Goois Lyceum.
2 Leerlingen van de GSF die het aansluittraject succesvol (beide blokken)
hebben doorlopen, maar geen extra vak hebben gevolgd krijgen
gegarandeerd een plek op het Goois Lyceum in 4 havo maar dan met een
achterstandsvrij1 7e vak (dat betekent een keuze uit: filosofie, tekenen,
muziek, BE, Spaans).
3 Leerlingen van de GSF die wel het aansluittraject hebben afgemaakt, maar
toetsen niet succesvol hebben gemaakt, kunnen geplaatst worden afhankelijk
van of er plek is in 4 havo op het Goois Lyceum.
4 Leerlingen die het aansluittraject niet gedaan hebben of het aansluittraject
niet succesvol hebben afgerond, maar wel een extra vak (met succes)
hebben gevolgd worden geplaatst in 4 havo afhankelijk van of er plek is op
het Goois Lyceum.
5 Leerlingen van scholen buiten de GSF die voldoen aan de toelatingseisen
worden in 4 havo geplaatst afhankelijk van of er plek is.
6. Het Goois Lyceum kan een leerling die niet aan bovenstaande criteria
voldoet in 4 havo alleen laten plaats nemen in uiterst uitzonderlijke situaties.

Let op:
Een leerling die geen examen in wiskunde heeft gedaan, kan worden
toegelaten in het het profiel C&M, zonder wiskunde en zonder economie. Je
volgt dan wel het vak rekenen. Rekenen telt niet mee in de
slaag/zak-regeling, maar is wel een verplicht onderdeel van het curriculum.

1

achterstandsvrij - een vak waar de leerling in de bovenbouw zonder kennis- en of
vaardighedenachterstand kan starten
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De profielen en de vakkenpakketten
Het vakkenpakket van een profiel is opgebouwd uit drie delen:
● het gemeenschappelijk deel
● het profieldeel
● het vrije deel
In het gemeenschappelijke deel zitten de vakken die alle leerlingen volgen. In
het profieldeel zitten vakken die horen bij het betreffende profiel. In het vrije
deel kiest de leerling zelf nog een vak.
De vier profielen
Hieronder volgen de overzichten van de vier profielen waaruit je kunt kiezen.
Bij ieder profiel kun je zien hoe je je vakkenpakket kunt opbouwen.
De lessentabel is voor de instroomleerlingen hetzelfde als voor de andere
leerlingen. Als er meer ondersteuning nodig is bij een bepaald vak, dan
kunnen er supporturen gevolgd worden.
NB:
Als te weinig leerlingen een bepaald vak in het Vrije Deel kiezen, kan de
schoolleiding besluiten dit vak in het Vrije Deel niet aan te bieden. De
schoolleiding behoudt zich bovendien het recht voor af te wijken van de
instroomnota wanneer onvoorziene, ernstige roosterproblemen zouden
ontstaan door bepaalde keuzes van vakken of vakkencombinaties.
Havo wiskunde A examen gedaan op de Fontein?
De mogelijkheid bestaat om op de Fontein vast examen wiskunde A op havo
niveau te doen (voor de voorwaarden vraag op de Fontein).
Leerlingen die dit met een positief resultaat hebben gedaan hoeven geen
wiskunde A meer te doen op de havo op het Goois Lyceum. Zij nemen dit
cijfer mee naar de havo op het Goois Lyceum en krijgen een vrijstelling voor
wiskunde A volgen. We raden aan een ander vak te kiezen binnen de
mogelijkheden.
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Cultuur &
Maatschappij

#

Vak

Gemeenschappelijke verplichte
vakken

1

Nederlands

2

Engels

Profielvakken
Verplicht

3

Frans

4

Geschiedenis

5

Aardrijkskunde

6

Muziek

Profielkeuzevak

Kies

Duits

Keuzevak
Vrije deel

Gemeenschappelijke overige
verplichte vakken

7

Kies 1 van
de 2

Tekenen

Kies 1 van
de 3

Filosofie

BE

Frans

Duits

Kies 1 van
de 8

Tekenen

Muziek

Spaans

Wiskunde A

Filosofie

8

CKV

Alleen
gegeven in
klas 4

9

Maatschappijleer

Alleen
gegeven in
klas 4

10

Lichamelijke opvoeding

11

Mentorles

12

Rekenen

Vuistregels
details in
tekst van
Keuzenota

Voor
leerlingen
die geen
Wiskunde A
kiezen in het
vrije deel

Een extra
vak kiezen
uit het Vrije
Deel kan
vaak, maar
niet altijd;
kijk goed
naar de
mogelijkhed
en op
pagina 13
profielkeuze
nota.

Economie &
Maatschappij

#

Vak

Gemeenschappelijke verplichte
vakken

1

Nederlands

2

Engels

Profielvakken
Verplicht

3

Wiskunde A

4

Geschiedenis

5

Economie

6

Profielkeuzevak

Keuzevak
Vrije deel

Gemeenschappelijke overige
verplichte vakken

7

Kies

Wiskunde B

Kies 1 van
de 2

Aardrijkskunde

BE

Kies 1 van
de 4

Frans

Duits

Filosofie

BE

Frans

Duits

Tekenen

Muziek

Aardrijkskunde

Spaans

Natuurkunde

O&O*

Kies 1 van
de 10

8

CKV

Alleen
gegeven in
klas 4

9

Maatschappijleer

Alleen
gegeven in
klas 4

10

Lichamelijke opvoeding

11

Mentorles

Vuistregels
details in
tekst van
Keuzenota

Een extra
vak kiezen
uit het Vrije
Deel kan
vaak, maar
niet altijd;
kijk goed
naar de
mogelijkhed
en op
pagina 13
profielkeuze
nota.

*Vanaf het schooljaar 2022 willen we leerlingen die een economie en maatschappij-profiel (EM-profiel) gaan
kiezen, in 4 en 5 havo, ook de mogelijkheid geven het Technasium vak O&O (onderzoeken en ontwerpen) te
kiezen. Dit was tot nu toe alleen mogelijk voor leerlingen die het NT-profiel of NG-profiel kiezen. Mocht een
leerling geen O&O gevolgd hebben in leerjaar 2 en 3 kan de leerling ook het vak O&O kiezen in het profiel NT,
NG en dus nu ook in EM. Dan geldt wel ‘de regeling O&O voor zij-instromers’ (zie profielkeuzenota 3 havo
2022-2023 pagina 10-11). Voor meer informatie neem contact op met de afdelingsleider.
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Natuur &
Gezondheid

#

Vak

Gemeenschappelijke verplichte
vakken

1

Nederlands

2

Engels

Profielvakken
Verplicht

3

Wiskunde A

4

Biologie

5

Scheikunde

6

Natuurkunde

Profielkeuzevak

Kies

Wiskunde B

O&O*

Aardrijkskunde

Keuzevak
Vrije deel

Gemeenschappelijke overige
verplichte vakken

7

Natuurkunde

BE

Filosofie

Tekenen

Geschiedenis

Muziek

Aardrijkskunde

O&O*

Frans

Duits

Economie

Spaans

Kies 1
van de 2

Kies 1
van de 3

* O&O kan

Kies 1
van de
12

Een extra vak
kiezen uit het
Vrije Deel kan
vaak, maar niet
altijd; kijk goed
naar de
mogelijkheden
op pagina 13
profielkeuzenota
.

8

CKV

Alleen
gegeven
in klas 4

9

Maatschappijleer

Alleen
gegeven
in klas 4

10

Lichamelijke opvoeding

11

Mentorles

Vuistregels
details in tekst
van Keuzenota

gekozen worden
als het vak in de
onderbouw
gevolgd is.
Voor het kiezen
van O&O vanuit
een andere
stroom zie
voorwaarden
profielkeuzenota 2022-2023

13

Natuur & Techniek

#

Vak

Gemeenschappeijke verplichte
vakken

1

Nederlands

2

Engels

Profielvakken
Verplicht

3

Wiskunde B

4

Natuurkunde

5

Scheikunde

6

Biologie

7

Profielkeuzevak

Keuzevak
Vrije deel

Gemeenschappelijke
overige verplichte
vakken

Kies

Vuistregels
details in tekst
van Keuzenota

O&O*

Kies 1
van de
2

* O&O kan
gekozen worden
als het vak in de
onderbouw
gevolgd is. Voor
het kiezen van
O&O vanuit een
andere stroom
zie voorwaarden
profielkeuzenota
2022-2023

Biologie

BE

Filosofie

Tekenen

Kies 1
van de
12

Geschiedenis

Muziek

Aardrijkskunde

O&O*

Frans

Duits

Economie

Spaans

Een extra vak
kiezen uit het
Vrije Deel kan
vaak, maar niet
altijd; kijk goed
naar de
mogelijkheden
op pagina 13
profielkeuzenota.

8

CKV

Alleen
gegeve
n in
klas 4

9

Maatschappijleer

Alleen
gegeve
n in
klas 4

10

Lichamelijke opvoeding

11

Mentorles
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Profielvakken en vakken in het vrije deel
Aanvullend advies voor een natuurprofiel
We adviseren een leerling alleen een N-profiel (NG of NT) te kiezen, indien
het gemiddelde van de eindcijfers voor de profiel(keuze)vakken van het
vmboT-examen (1e tijdvak) ten minste 7,0 is. Als je dit gemiddelde net niet
haalt, kan de afdelingsleider je adviseren een verandering in het
vakkenpakket te maken, zoals WA ipv WB en/of AK ipv NA
Voor het vak Wiskunde B moet je een inhaaltraject volgen en een
toelatingstoets doen. Alleen als je daar een voldoende voor haalt, dan mag je
het vak Wiskunde B volgen.
Natuurkunde in N&G
Het vak natuurkunde kan in het profiel N&G gekozen worden als
profielkeuzevak. Hierbij kan de leerling wiskunde A of wiskunde B kiezen. De
algebraïsche vaardigheden die bij natuurkunde vereist zijn, komen echter
minder aan bod bij wiskunde A. Aan de ene kant is wiskunde B dus de juiste
ondersteuning van het vak natuurkunde. Aan de andere kant is wiskunde B
voor veel leerlingen een zeer moeilijk vak. Hoewel we dus niet een duidelijk
advies kunnen geven, hopen we hiermee wel inzicht te geven in de
knelpunten en de risico’s.
Het Vrije Deel
Je moet minstens één vak in het Vrije Deel doen. In zeer uitzonderlijke
gevallen kan het voorkomen dat de keuze van het vak in het Vrije Deel niet
gerealiseerd kan worden. In dat geval nemen wij voor de zomervakantie
contact op om een oplossing te vinden.

Een extra vak (8e vak op de havo)
Een aantal leerlingen zou graag een extra vak ingeroosterd willen hebben.
Het volgen van een extra vak vereist uiteraard meer inspanning. Je hebt meer
huiswerk en je moet meer toetsen voorbereiden. De tijd die je aan een extra
vak besteedt, gaat af van de tijd die je beschikbaar hebt voor je andere
vakken. In de pre-examenklas en de examenklas kan een extra vak soms
leiden tot 3 toetsen op 1 dag. Bespreek dus goed met je mentor en ouders of
een extra vak voor jou haalbaar is. Mocht hiertoe aanleiding zijn (denk aan
cijfers, motivatie en werkhouding), dan kunnen we beslissen dat je een extra
vak niet mag volgen.
We kijken of we het extra vak kunnen inpassen in je rooster. Soms lukt dat,
maar het komt ook voor dat het extra vak niet in je rooster past. We zoeken
dan in het begin van het schooljaar naar maatwerk voor jou. Soms betekent
het dat je één of twee uur van het extra vak wel kunt volgen en de rest in je
eigen tijd doet. Het kan ook zo zijn dat je een uur van een ander vak mist om
een uur van je extra vak te volgen. Daar overleggen we dan over met jou en de
betrokken docenten en eventueel je mentor. We bespreken dan ook met jou of

dat voldoende ruimte geeft om je extra vak met succes te kunnen volgen. In
uitzonderlijke gevallen zal er een extra-vak-uur zijn (één uur per week).
We gaan er van uit dat je een extra vak weloverwogen kiest. Als je je extra
vak tussentijds wilt laten vallen kan dat, maar het volgen van een extra vak is
niet vrijblijvend.
De vakken die je als extra vak kunt kiezen, zijn Frans, Duits, Spaans,
aardrijkskunde, geschiedenis, economie, filosofie, tekenen, muziek en
bedrijfseconomie.
nb: tekenen en muziek moeten 3 uur in de week gevolgd kunnen worden. Een
wissel tussen vrije deelvak en extra vak is soms noodzakelijk.
Leerlingen die muziek én tekenen willen kiezen, kunnen dit doen met een
CM-profiel: met dit profiel is ruimte om beide vakken volledig in te roosteren.

Rekenen en dyscalculie
Een leerling met een officiële verklaring dyscalculie mag een rekenkaart
gebruiken en heeft recht op tijdverlenging.
Leerlingen kunnen aanvragen om de ER-toets te doen. Deze toets is speciaal
voor leerlingen met Ernstige Rekenproblemen.
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Veranderen van profielvak in 4 havo
We gaan ervan uit dat je je profiel en vakkenpakket weloverwogen hebt
vastgesteld. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om in 4 havo vakken te
wijzigen. Hierover bestaan de volgende richtlijnen:
● Er zijn twee overstapmomenten. Één moment valt net voor de
herfstvakantie, het tweede moment ligt voor de kerstvakantie.
● Je ouders moeten het verzoek tot wijziging indienen per mail bij de
afdelingsleider.
● Na het laatste overstapmoment(kerstvakantie) worden verzoeken niet
meer in behandeling genomen.
● Een vakwissel is praktisch niet altijd mogelijk. Het kan zijn dat een door
jou gewenste verandering niet in het rooster gerealiseerd kan worden
of dat er geen plaats meer is in de lesgroep(en) van het door jou
gewenste vak. Hier is dan helaas niets aan te doen.
● In het geval een vakwissel gerealiseerd kan worden, krijg je een
overstapprogramma dat je moet afronden om de wissel definitief te
maken.
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Overgang naar 5 havo
Voor de overgang naar 5 havo wordt de slaag- zakregeling aangehouden.
Een leerling uit 4 havo wordt bevorderd naar 5 havo als voldaan wordt aan elk
van de volgende criteria:
1)
de cijferlijst, op hele, afgeronde eindrapportcijfers, voldoet aan één
van de volgende criteria:
a)
geen onvoldoendes
b)
één 5 en de rest 6 of hoger
c)
één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
d)
twee keer 5, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
e)
één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
2)
hij/zij voor de kernvakken wiskunde (A of B), Nederlands en Engels)
maximaal één onvoldoende en geen cijfer lager dan 5 heeft;
3)
het vak LO met een voldoende of goed is beoordeeld;
4)
alle handelingsdelen (zoals omschreven in het PTA) zijn afgerond.
NB:
we raden Instroomleerlingen met klem af te doubleren in 4 havo
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VWO doen na de havo
Overstap 5 havo – 5-vwo Goois Lyceum
Een leerling uit 5-havo wordt door de afdelingsleider bovenbouw vwo
aangenomen in 5-vwo, als de leerling aan de volgende voorwaarden heeft
voldaan:
1. Een leerling die wil overstappen gaat in gesprek met zijn/haar mentor voor
de kerstvakantie.
2. Een leerling is aanwezig geweest bij de voorlichtingsbijeenkomsten over de
overstap. Op deze bijeenkomst wordt verteld hoe het overstap traject er uit
ziet.
3. De data voor de verschillende stappen in het traject worden per mail met
de leerlingen gecommuniceerd.
4. Leerlingen die de mogelijkheid voor deze overstap open willen houden,
raden we ten zeerste aan hun extra vak tot eindexamen te volgen en af te
sluiten. Op het vwo zijn wiskunde en een tweede moderne vreemde taal met
eindexamen (dus Frans of Duits, geen Spaans) in elk profiel vereist is.
5. Als een leerling geen extra vak heeft gevolgd zal hij/zij de stof van 4-vwo
zelfstandig moeten inhalen. Er kan een diagnostische toets afgenomen
worden aan het begin van 5-vwo.
6. De leerling volgt voor bepaalde vakken een verplicht overstapprogramma.
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Vervolgstudie
Er zijn in Nederland twee soorten Hoger Onderwijs: het Hoger
Beroepsonderwijs (HBO), dat gegeven wordt aan Hogescholen en het
Wetenschappelijk Onderwijs (WO), dat gegeven wordt aan Universiteiten.
● Het onderwijs aan de universiteiten is wetenschappelijk van aard. Dat
wil zeggen dat er diep over de dingen wordt nagedacht, men probeert
alle achtergronden te begrijpen. De studie is voor een belangrijk deel
theoretisch en leidt in het algemeen niet op voor een bepaald beroep.
Toelatingseis: vwo-diploma.
● Het HBO is sterk gericht op een bepaalde beroepspraktijk en kent veel
stages. Voor zover het HBO theoretisch is, gaat het meer om het
toepassen van de theorie in de praktijk. Toelatingseis: havo- of
vwo-diploma. De opleidingsduur is bij het WO en het HBO in principe
gelijk, namelijk 4 jaar. Je mag 10 jaar over je opleiding doen, maar
studiefinanciering geldt slechts voor de duur van de opleiding.
Bij de toelating bij een vervolgstudie spelen factoren als aanleg, gemiddeld
eindexamencijfer, capaciteiten en samenstelling van het vakkenpakket een
belangrijke rol. Ontbreken er één of meer vereiste vakken in het pakket, dan
kost het je soms een jaar om de gevraagde kennis te verwerven. Wanneer je
al een specifiek idee hebt voor een bepaalde vervolgopleiding, kijk dan alvast
eens naar de toelatingseisen om teleurstelling te voorkomen.
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