naar

havo
Wil je
doorstromen?
Dan is het belangrijk dat je op
de hoogte bent van je rechten en
plichten.

vwo

Wist je dat...
...het handig is om een vreemde taal als extra vak te kiezen op de havo
als je al weet dat je wil doorstromen? Een extra vreemde taal is namelijk
verplicht op het vwo. Daarnaast is het ook handig om wiskunde in je
pakket te kiezen op de havo, omdat wiskunde op het vwo in ieder profiel
verplicht is. Mocht je dit niet hebben gedaan, dan kun je deze vakken vaak
inhalen, en is het alsnog mogelijk om door te stromen. Vakken inhalen
wordt op scholen vaak verschillend geregeld, dus check goed hoe dit bij
jou op school werkt.
...je geweigerd kan worden als er geen plek is op het niveau waar je naar
doorstroomt? Vraag dus goed en op tijd na of er plek is. Dit kan vaak bij
je decaan, teamleider of mentor.
...dat scholen transparant moeten omgaan met aantallen plekken op
een bepaald niveau? Vaak wordt te weinig plek als excuus gebruikt om
leerlingen niet door te laten stromen, terwijl dit niet mag als er eigenlijk
wel plek is. Check dit dus goed! Mocht er echt geen plek zijn, dan kan je
altijd nog naar een andere school.
...je niet geweigerd mag worden op basis van de cijfers die op je
havodiploma staan? Je school mag dus ook geen eisen stellen
aan bijvoorbeeld je gemiddelde op de havo. Ze mogen je ook niet
voorwaardelijk over laten gaan. Dit betekent dat er niet gezegd mag
worden dat je alleen mag doorstromen als in je eerste jaar op het vwo
aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Kijk voor meer informatie op:

www.laks.nl

naar

vmbo
Wil je
doorstromen?
h avo
Dan is het belangrijk dat je op
de hoogte bent van je rechten en
plichten.

Wist je dat...
...je alleen mag doorstromen naar havo als je van vmbo-tl/gl afkomt?
...je met een extra vak sowieso naar de havo mag? Je school mag geen
eisen stellen aan je cijfers, zolang jouw extra vak ook op de havo te volgen
is. Ze mogen je ook niet voorwaardelijk over laten gaan. Dit betekent dat
er niet gezegd mag worden dat je alleen mag doorstromen als in je eerste
jaar op de havo aan bepaalde voorwaarden voldoet.
...je als je op school aangeeft dat je wel een extra vak wilt doen, je school
je dit móét laten doen? Vaak gebeurt het dat scholen leerlingen hierin
tegenhouden, maar je mag altijd een extra vak doen.
...als je geen extra vak doet, je school wél eisen mag stellen? Je school
mag dan zelf bepalen of ze je wel of niet laten doorstromen. Deze eisen
zijn te vinden in de schoolgids.
...je geweigerd kan worden als er geen plek is op het niveau waar je naar
doorstroomt? Vraag dus goed en op tijd na of er plek is. Dit kan vaak bij
je decaan, teamleider of mentor.
...dat scholen transparant moeten omgaan met aantallen plekken op
een bepaald niveau? Vaak wordt te weinig plek als excuus gebruikt om
leerlingen niet door te laten stromen, terwijl dit niet mag als er eigenlijk
wel plek is. Check dit dus goed! Mocht er echt geen plek zijn, dan kan je
altijd nog naar een andere school.

Kijk voor meer informatie op:

www.laks.nl

