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Beste ouders van onze mavo/havo-leerlingen, 
 
Uw zoon of dochter zit in de mavo/havo brugklas, 
waarbij we gaan kijken wat de goede route is voor 
klas 2: mavo 2 of havo? Normaliter zou er een 
informatieavond plaatsvinden, maar dit jaar kan dit 
helaas geen doorgang vinden i.v.m. Corona. 
 
In deze brief kunt u alle aspecten vinden die 
betrekking hebben op de determinatie. 
 

Wat zijn de bevorderingsnormen? 
Een leerling is bevorderd naar havo 2 bij: 

 52 of meer punten voor de vakken 
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, 
aardrijkskunde, wiskunde en biologie 

 Geen tekorten 

 Gemiddeld cijfer gelijk aan of hoger dan 8,0 
 

Een leerling is een bespreekgeval bij: 

 48 t/m 51 punten voor de vakken Nederlands, 
Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 
wiskunde en biologie 

 Geen tekorten 

 Gemiddeld cijfer lager dan 8,0 en hoger dan 
of gelijk aan 7,5 
 

Een leerling is niet bevorderd naar havo 2 bij: 

 Minder dan 48 punten voor de vakken 
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, 
aardrijkskunde, wiskunde en biologie 

 1 of meer tekorten 

 Gemiddeld cijfer lager dan 7,5 
 
 
 

 

 
Als een leerling niet is bevorderd naar havo 2 zijn er 
twee mogelijkheden: 
 
1. Gerichte bevordering naar mavo 2 
2. Doubleren 
 
Als een leerling een bespreekgeval is, kijken we naar 
werkhouding, inzicht en inzet. 
 

Hoe kijken we naar inzicht bij de talen? 
Bij Engels en Frans moeten de leerlingen uit de 
mavo/havo-klassen per keer meer woordjes leren in 
een hoger tempo. De vraagstelling vraagt meer 
inzicht, het gaat niet alleen maar om reproduceren. Er 
wordt gekeken naar tekstbegrip van de leerling. 
 
Bij Nederlands moet vooral de leesvaardigheid in 
orde zijn. Ook bevatten de toetsen inzichtvragen, 
waarbij duidelijk wordt dat een leerling verbanden 
kan leggen en dat ze de geleerde stof toe kunnen 
passen in verschillende situaties. Het tempo en de 
werkhouding zijn belangrijke aspecten waarnaar 
gekeken wordt. 
 

Wiskunde 
Wanneer een leerling naar de havo wil, moet de 
leerling extra havo-wiskundelessen volgen. Deze 
beginnen meestal in februari. De lessen moeten 
indien een leerling naar de havo wil, worden 
afgerond. 
 
 
 
 
 



 

 

Hoe bereiden we bij wiskunde uw 
zoon/dochter voor op een overstap 
van naar klas 2 havo? 
 

In de lessen 
Elk hoofdstuk in ons boek heeft een havo-paragraaf. 
De inhoud van deze paragraaf wordt besproken en de 
opdrachten worden (voor een groot deel) gemaakt.  
 
Elk proefwerk bevat ten minste één vraag over deze 
havo-leerstof. Doordat we één paragraaf meer 
behandelen, ligt het tempo in de m/h-klas iets hoger 
en dat resulteert af en toe in iets meer huiswerk. 
 
In deze klassen geven we vaker uitdagende 
opdrachten en inzichtsvragen. Waar we in de mavo-
klassen een opdracht met tussenstappen aanbieden, 
moeten leerlingen op havo-niveau eraan wennen dat 
je zelf tussenstappen moet bedenken. 
 
Een voorbeeld van een mavo-vraag:  
Je koopt een nieuwe fiets. De normale prijs is € 950,-. 
Je krijgt 19% korting. Bereken hoeveel je nu moet 
betalen.  
Een havo-vraag zou in dit geval zijn:  
Je koopt een nieuwe fiets. Je krijgt 19% korting, de 
fiets is dan € 180,50 goedkoper. Bereken hoeveel je 
moet betalen. 
 

Waarom die extra wiskundelessen? 
Het tempo ligt op een havo hoger, het gevraagde 
abstractieniveau is iets hoger, maar bovenal zijn de 
eindexamens anders. De mavo-wiskunde sluit redelijk 
aan op de wiskunde A examens, maar niet zo goed op 
de wiskunde B examens. Wie wiskunde B kan doen, 
wordt in klas 3 bepaald, maar het voorbereiden 
begint natuurlijk al in klas 1.  
 
 
 

Extra lessen 
Na de voorjaarsvakantie starten de extra lessen. We 
behandelen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8 uit de 
methode Getal&Ruimte. In deze hoofdstukken wordt 
onder meer het rekenen met variabelen behandeld. 
Machtsverheffen, worteltrekken, parabolen en 
formules korter schrijven wordt in de mavo in klas 2 
behandeld, in de havo zijn dit onderwerpen in klas 1.  
 
Met deze lessen maken we het mogelijk om in klas 2 
havo goed mee te doen. Het tempo ligt hoog (2 
hoofdstukken in 14 tot 16 lessen). De leerlingen die 
hieraan meedoen moeten elke dag een drietal 
opgaven maken en inleveren. De docent corrigeert 
deze en geeft het schrift dezelfde dag, met 
opmerkingen, suggesties, verbeteringen terug. 
 
Natuurlijk nemen we ook het proefwerk af zoals dat 
aan de Gasthuislaan gegeven wordt. Het cijfer is niet 
bepalend voor een eventuele overstap naar havo-2. 
De gesprekken met uw zoon/dochter en met u, de 
motivatie en de overgangsnormen  zijn bepalend. 

 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben, kunt u contact opnemen met de mentor:  
 
Klas 1D mevr. Hooijmans (HJS@isw.info)  
Klas 1E mevr. Piekar (PKR@isw.info) 
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