
Protocol                                             
 
 
Betreft: Overstap havo 3 naar tl 4 van scholen buiten het Trinitas College. 
 
 
Vooraf 
Gezien de aansluitknelpunten bij de overstap van havo-3 naar tl-4, gaat het in het onderstaande 
uitdrukkelijk niet om een vanzelfsprekend recht, maar om een kans die leerlingen in bijzondere 
situaties geboden kan worden. In aanmerking hiervoor komen uitsluitend leerlingen, 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 het Trinitas college locatie Johannes Bosco 
 
 
Toepassing 
Een leerling van klas havo, die niet bevorderd kan worden naar klas havo 4  
of  
een leerling van klas havo 3, die weliswaar bevorderd wordt naar havo 4, maar die er de 
voorkeur aan geeft de studie voort te zetten op tl-niveau,   
kan toegelaten worden tot tl 4 van het Trinitas College Johannes Bosco, binnen de hierna te 
noemen  voorwaarden. 
 
 
Voorwaarden 
1. De toeleverde school geeft een positief advies 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 de toeleverde school en de 

adjunct-sectordirecteur van tl4 in gezamenlijk overleg van deze normering afwijken. 
3. Het Trinitas College locatie Johannes Bosco bepaalt of er binnen het gewenste vakkenpakket 

plaats is. 
4. Een vak biologie kan in principe niet gekozen worden, als dit op de toeleverde school niet in 

havo 3 is aangeboden tenzij een inhaalprogramma wordt opgepakt. 
5. Voor de vakken maatschappijleer en CKV krijgen de betrokken leerlingen extra  opdrachten. 

Voor het vak maatschappijleer (ma) geldt dat de leerling in september de kpo inlevert en in 
oktober de gpo afrond. Voor beide po’s wordt een cijfer vastgesteld. De twee cijfers vormen 
na weging, met als gewicht resp. 1en 2, het eindcijfer van ma. 
De kpo dient voor 1 november 2020 te zijn ingeleverd bij dhr. T. Toonen, lokaal 014. 
De gpo wordt ook voor 1 november 2020 afgerond. 

6. CKV: Voor CKV geldt dat de gemiste handelingopdrachten na de vakantie worden uitgevoerd (4 
opdrachten, naar keuze). De opdracht dient voor 1 november 2020 te zijn ingeleverd bij dhr. M. 
van Toor (lokaal 105). 

7. De leerling neemt deel aan de extra rekenlessen ter voorbereiding op het rekenexamen. 
8. 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. Dit cijfer is ± 20% van het totale SE-cijfer. Het 
betreft het niet afgeronde eindcijfer.  
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