
Protocol afstroom van VWO naar HAVO -  Lyceum Sancta Maria 

Algemeen: 

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een leerling gedurende het schooljaar 

wil overstappen van vwo naar havo. Als deze wens via leerling en ouders door de 
mentor wordt neergelegd bij de teamleider vwo dan wordt er in overleg met de 

conrector onderwijs en teamleider havo gekeken naar de mogelijkheden voor een 
overstap. Voorwaarde voor een overstap van vwo naar havo is dat de leerling over 

de gehele linie een voldoende werkhouding heeft en gemotiveerd is om over te 

stappen. Werkhouding betreft onder andere: positieve attitude naar 
medeleerlingen / docent, spullen in orde, stellen en beantwoorden van vragen in 

de les, geconcentreerd werken, zelfstandig en samen kunnen werken, huiswerk 
maken en geen hoog ongeoorloofd verzuim percentage. Naast bovenstaande 

moeten er aantoonbare stappen zijn ondernomen om afstroom te voorkomen. De 
besluitvorming bij een tussentijdse overstap ligt bij de teamleider i.o.m. de 

conrector onderwijs. De besluitvorming voor een overstap aan het einde van een 

schooljaar ligt bij de overgangsvergadering. 

Overstap:  

Naar aanleiding van de behaalde resultaten en inho ud van de toetsen kan in 
principe tot periode 1 bekeken worden op welke wijze een overstap gerealiseerd 

kan worden. Een overstap naar havo kan mits er voldoende ruimte is kijkend naar 

organiseerbaarheid en werkbaarheid. Sancta zal te allen tijde een overtap aan het 
einde van een schooljaar als meest wenselijk zien.  

Leerling: 

Leerling schrijft een motivatiebrief aan de ontvangende teamleider waarin staat 

hoe hij/ zij een goede overstap naar havo gaat realiseren. Verder is de leerling 

gemotiveerd voor een overstap naar havo en is bereid om in eigen tijd ( 
bijvoorbeeld schoolvakanties) gemiste stof in te halen.  

Mentor: 

Mentor overlegt gedurende het hele proces met teamleider. 

Mentor vwo houdt de prestaties van een leerling bij en informeert leerling en 

ouders bij tegenvallende resultaten. Mentor vwo onderhoudt contact met 
vakdocenten over werkhouding en schoolprestaties. In geval van afstroom is mentor 

vwo verantwoordelijk voor een goede overdracht naar ontvangende mentor havo. 
Belangrijke afspraken worden door mentor vwo vastgelegd in het 

leerlingvolgsysteem. 

 
Mentor vwo gaat in gesprek met ouders en leerling over de gewenste overstap naar 

havo. Mentor informeert bij huidige en bij nieuwe docenten wat de leerling kan 
doen voor een goede aansluiting voor een overstap van vwo naar havo.  

Teamleider: 

Teamleider vwo gaat in gesprek met mentor en met teamleider havo over het 
voornemen over te stappen. Teamleider onderzoekt of er voldoende ruimte is op 

de havo. 



Docent: 

Vakdocenten geven bij leerling en mentor aan welke stof de leerling moet leren 

voor een overgang van vwo naar havo. Docent vwo geeft een overdracht naar 

docent havo en bespreekt hierbij de mogelijke hiaten van de leerling kijkend naar 
het curriculum van de betreffende afdeling. 

Boeken:  

Zodra bekend is dat leerling gaat overstappen, worden boeken besteld voor de 

leerling. 

Teamleider informeert de mediatheek over de te bestellen boeken. Eventuele 
extra kosten voor boeken komen voor rekening van ouders. Leerling levert boeken 

in bij de mediatheek direct na de laatste les op het vwo. 

Cijfers: 

Bij een afwijkend curriculum moet de leerling bereid zijn om toetsen in te halen. 

In dit geval krijgt de leerling de kans om een nieuw cijferbeeld neer te zetten naar 

behaalde resultaten op de havo. 

Extra vak: 

Bij een wens van een leerling voor het volgen van een extra vak inventariseert de 

mentor bij de leerling waarom en welk extra vak hij/zij wil volgen. Teamleider en 

mentor consulteren vakdocenten of een extra vak gewenst is bij tussentijdse een 

overstap. De besluitvorming hierover bij een tussentijdse overstap ligt bij de 

teamleider en de conrector onderwijs. Indien een leerling aan het eind van een 

jaar besluit om over te stappen dan ligt de besluitvorming bij de 

overgangsvergadering. Indien de wens bij afstroom is om na 5 havo terug te keren 

naar het vwo, dan dient de leerling een extra vak te kiezen dat aansluit bij het 

profiel op het vwo. Samen met de mentor/ teamleider zal onderzocht moeten 

worden welk extra vak gekozen kan worden. 

Examenklassen: 

Dit protocol is geschreven voor klas 1 /m 4. Indien het afstroom betreft van V5 

naar H5 of van V6 naar H5 dan is er sprake van een individueel traject met 

bijhorende individuele afspraken. 

Naam leerling:     Datum: 

 

 

Akkoord ouders:     Akkoord leerling: 

 

 

---------------------------------------   --------------------------------------  


