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Betreft:  Overstap havo 3 naar mavo 4 (= tl 4), binnen het Trinitas College. 
 
Vooraf 
Voor de overstap van havo 3 naar mavo 4 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   
Dit protocol valt binnen de kaders van het algemene examenreglement vmbo en het specifieke 
examenboekje leerjaar 3 en leerjaar 4 mavo (= 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 mavo 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 ma3 naar ma4.   
2. In bijzondere gevallen kunnen de teamleider van havo 3 en de teamleider van mavo 4 in 

gezamenlijk overleg van deze normering afwijken.  
3. De locatie Johannes Bosco bepaalt of er binnen het gewenste vakkenpakket plaats is. 

 
Inhaalopdrachten en toetsing  
In mavo 3 is gestart met het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting). Per gekozen examenvak dienen 
de in mavo 3 gemaakte toetsen te worden ingehaald door de leerlingen die instromen in mavo 4. 
Het betreft enkele toetsen bij een aantal vakken. In de eerste periode van het schooljaar worden de 
toetsen aangeboden binnen de flexuren-organisatie. Voorafgaand aan de toetsen wordt de 
leerstofinhoud besproken. 
 
Specifiek geldt voor:   
1. De gekozen examenvakken 

Per vak wordt gekeken of er PTA inhaaltoetsen gemaakt moeten worden 
 

2. Biologie:  
Dit vak hebben de leerlingen in havo 3 niet gehad. Het vak kan wel gekozen worden binnen het 
examenpakket mavo 4. Ook hier geldt dat enkele PTA -toetsen en opdrachten moeten worden 
ingehaald.  
 

3. Maatschappijleer:  
Het examenvak maatschappijleer is afgerond in mavo 3. Dit vak wordt niet aangeboden in mavo 4. 
Voor dit vak worden een aantal toetsen/opdrachten aangeboden. 

 
4. CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming): 

Het examenonderdeel CKV is ook afgerond in mavo 3. Dit onderdeel wordt niet aangeboden in mavo 4. 
CKV wordt in een aantal zelfstandig werkopdrachten aangeboden. 
 

5. Rekenen: 
Indien wiskunde niet tot het examenpakket behoort dient het PTA -rekenen te worden ingehaald. 
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