
Protocol                      m.b.t. instroom schooljaar 2020-2021 
 
 
Betreft:  Overstap havo 3 naar tl 4 binnen het Trinitas College. 
 
Vooraf 
Voor de overstap van havo 3 naar tl4 komen uitsluitend leerlingen In aanmerking, van wie op grond 
van gedrag en inzet redelijkerwijs verondersteld mag worden, dat ze het leerjaar tl 4 in één keer met 
succes zullen afronden. 
   
Onderbouwing   
Het protocol valt binnen de kaders van het algemene examenreglement vmbo en het specifieke 
examenboekje leerjaar 3 en leerjaar 4 vmbo tl van de locatie Johannes Bosco. 
 
Toepassing 
Een leerling van klas havo 3 van de locatie Han Fortmann, die niet bevorderd kan worden naar klas 
havo 4,  
of  
een leerling van klas havo 3 van de locatie Han Fortmann, die weliswaar bevorderd wordt naar havo 
4, maar die er de voorkeur aan geeft de studie voort te zetten op tl-niveau op de locatie Johannes 
Bosco, kan toegelaten worden tot tl 4, binnen de hierna te noemen voorwaarden.   
 
Voorwaarden 
1. De overgangsvergadering van havo 3 heeft een positief advies gegeven over de overstap én de 

leerling voldoet na omrekening van de cijfers aan de overgangsnorm van tl3 naar tl4.   
2. In bijzondere gevallen kunnen de adjunct-sectordirecteur van havo 3 en de adjunct-

sectordirecteur van tl4 in gezamenlijk overleg van deze normering afwijken. 
3. De locatie Johannes Bosco bepaalt of er binnen het gewenste vakkenpakket plaats is. 
4. Biologie: Dit vak hebben de leerlingen in havo 3 niet gehad. 

Het vak biologie (sector Zorg en Welzijn) kan alleen gekozen worden indien enkele modules uit TL3 
worden ingehaald. Het betreft 5 modules en bijbehorende toetsen. 
De modules dienen met ‘zelfstandig werken onder begeleiding van de vakdocent’ te worden 
opgepakt. Dhr. M. van der Vrijhoef coördineert. Periode: sept. 2019 t/m december 2019. 

5. Maatschappijleer: verplicht examenonderdeel => reeds afgesloten in TL 3. 
Het vak maatschappijleer wordt in 2 extra opdrachten aangeboden; een kpo en een gpo. 
De opdrachten worden bij de start van het schooljaar uitgereikt. 
Cijferopbouw: Vanwege de overlap tussen de inhoud van het vak levensbeschouwelijke vorming 
(lv) op HF en het vak maatschappijleer (ma) op JB, wordt het cijfer van HF voor het vak lv, na  
omrekening volgens de standaardformule, meegerekend.  
Voor beide po’s wordt een cijfer vastgesteld. De drie cijfers (lv -HF, kpo en gpo) vormen na 
weging, met als gewicht resp. 1,1 en 2, het eindcijfer van maatschappijleer.  
De kpo dient voor 1 november 2020 te zijn ingeleverd bij dhr. T. Toonen, lokaal 014. 
De gpo wordt voor 1 november 2020 afgerond.. 

6. CKV: verplicht examenonderdeel => reeds afgesloten in TL 3. 
Het vak CKV wordt in 9 opdracht, bestaande uit 4 onderdelen aangeboden. 
De opdracht wordt bij de start van het schooljaar uitgereikt. 
De opdracht dient voor 1 november 2020 te zijn ingeleverd bij dhr. M. van Toor (lokaal 105). 

7. Voor de overige examenvakken geldt:  
• De behaalde cijfers per vak op het eindrapport van de leerling in havo 3 worden met de formule 

‘(cijfer x 0,8) + 2’ omgerekend. Met behulp van de omgerekende cijfers wordt op JB per leerling 
vastgesteld of, aan de hand van de gekozen vakken, hij/zij voldoet aan de overgangsnorm van 
tl3 naar tl4. (zie overgangsnormering) 

• Van de gekozen examenvakken telt het omgerekende cijfer ± 20 % van het totale SE-cijfer 
dat in leerjaar 4 wordt behaald.  
Het betreft het niet afgeronde eindcijfer.  

8. De leerling neemt deel aan de extra rekenlessen ter  voorbereiding op het rekenexamen. 
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