
 

Zij-instroom in het schooljaar 23-24  
Instroom in HAVO 4 door leerlingen met een VMBO-t diploma 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een plek op onze school. 

Hierbij de praktische informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure. 

Aanmelding moet voor 17 maart plaatsvinden. Je kunt jezelf digitaal aanmelden via de aanmeldknop ‘zij-

instroom’. Deze is te vinden op de site onder het kopje ’nieuwe leerling => zij-instroom’. Hier vind je ook 

verdere informatie betreffende de procedure. 

LET OP: Het formulier kan het beste op een computer ingevuld worden (Windows/Mac). 

Na de aanmelding krijg je een bevestiging via e-mail (e-mail adres ouder/verzorger 1). Krijg je geen bevestiging 

dat het aanmelden is gelukt? Neem dan contact met ons op via info@sanctamaria.nl of 023-5316040. 

Jouw aanmelding wordt officieel wanneer je je persoonlijk bij de receptie van Sancta Maria (09.00-16.00 uur) 

hebt gemeld. Wij doen dit omdat er een aantal originele formulieren ingeleverd moet worden. Door je 

persoonlijk te melden, kunnen wij samen controleren of de aanmelding helemaal in orde is.  

 

Bij de aanmelding moeten de volgende zaken worden ingeleverd: 

• het volledig ingevulde doorstroomformulier (met profielkeuze) voortgezet onderwijs (het door de huidige 

school ingevulde originele exemplaar).  

• een kopie van het laatste rapport 

• een recente cijferlijst 

• een positief advies van de huidige vakdocenten 

• een positief advies en aanvullende informatie van de mentor 

• het ingevulde profielkeuzeformulier 

• een motivatiebrief van de leerling (maximaal een half A4) 

• een verklaring of je een broer of zus op school hebt, van buiten de regio hierheen verhuist en/of je eerder 

bij ons op school hebt gezeten. 

• indien van toepassing: een onderzoeksrapport (voor bijvoorbeeld dyslexie)  

 

 

 

 



Wanneer ben je toelaatbaar? 

Leerlingen met een diploma vmbo-tl zijn toelaatbaar in 4 havo wanneer zij voldoen aan de volgende criteria: 

• diploma behaald met 7 vakken 

Bij het behalen van een diploma met 6 vakken gelden de onderstaande afspraken: 

• gemiddeld een 6,8 of hoger gescoord bij het eindexamen (= het gemiddelde van de cijfers 

afgerond op één decimaal voor het centraal- en schoolexamen) 

• voor elk van de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) is minimaal een 6,0 behaald 

• een positief advies en aanvullende informatie van de mentor 

• de leerling is gemotiveerd en beschikt over de juiste werkhouding (motivatiebrief) 

• een ingevuld profielkeuzeformulier 

 

Wat gebeurt er na je aanmelding? 

Als je aanmelding compleet is ben je op vrijdag 23 juni om 15:30 uur van harte welkom voor een rondleiding. 

 

Bij plaatsing wordt er voorrang verleend aan aanmelders die eerder op Sancta hebben gezeten, die een broer 

of zus op school hebben of die van buiten ons wervingsgebied naar de regio Haarlem verhuizen. Sancta Maria 

neemt in principe geen leerlingen aan van scholen die zelf een 4 havo-afdeling hebben. 

Nadat de eindexamenresultaten bekend zijn moet de definitieve cijferlijst zo spoedig mogelijk bij ons worden 
ingeleverd. Wanneer je na de uitslag van het CE niet langer voldoet aan de toelatingseisen of wanneer je om 
andere redenen afziet van je inschrijving op Sancta, dan vernemen we dat graag zo snel mogelijk.  

Let op! Pas na de rapportvergaderingen, in de laatste schoolweek (de week van 17-21 juli), wordt duidelijk 

hoeveel plaatsen er precies beschikbaar zijn én of er een plaats voor jou op Sancta is! 

Heel veel succes nog deze laatste maanden en misschien wel tot volgend schooljaar. 

 

 

 


