Procedure instroom HAVO 4 2018-2019
Voor externe leerlingen
TIJDPAD
7 februari 2018
Opendag
→ Uiterlijk 1 april
Aanmelden en inleveren van
 vakadviezen
 recente cijferlijst
 een volledig ingevuld LOB-dossier
Leerlingen die zich aanmelden, de bovenstaande documenten hebben
ingestuurd en voldoen aan de toelatingseisen, worden op een wachtlijst
geplaatst.
→ April/mei
Instroomgesprekken op afspraak en uitnodiging.
Instromers uit Mavo
Zodra je voor je examen geslaagd bent, lever je een kopie in van je
Uitslag Centraal Schriftelijk Examen
Persoonlijk inleveren bij mevrouw E.E. Maranus, decaan HAVO.
Toelatingseisen en – procedure
Zie volgende pagina:
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Beste aankomende CSW-leerling,
Wat fijn dat jij overweegt in te stromen op onze HAVO-afdeling!
Voordat we je van harte welkom heten op onze school hebben wij hier
eerst een handig stappenplan voor jou.
Neem even de tijd om dit aandachtig door te nemen.
Let op, de datum 1 april is belangrijk!
Als je wilt instromen hebben we het volgende van je nodig:






Een positief advies van je school en/of perspectief op een positiefadvies;
Een recent cijferoverzicht;
Een MBO opleiding als tweede keuze (en aanmelden);
Een gesprek over je meest recente cijferlijst en motivatie met
decaan en/of afdelingsleider HAVO;
Voldoen aan de Zeeuwse Code (klik hier voor de toelatingscode)

Als je wilt instromen van een MAVO afdeling heb je een afgerond
LOB dossier MAVO 4 – HAVO 4 nodig:
Dit betekent:



Een door je mentor goedgekeurd LOB dossier;
Een motivatiebrief schrijven, waarin je duidelijk uitlegt, waarom je
naar de HAVO op CSW Van de Perre wilt komen. Deze motivatiebrief
mail je naar de decaan HAVO;

Als mede de volgende 3 verplichte MBO opdrachten.
 Mijn persoonlijk profiel (SWOT opdracht intake/kennismaking MBO);
 Wat kan ik vragen aan een beroepsbeoefenaar? (interview opdracht
intake/kennismaking MBO);
 Presenteer je zelf op originele wijze! (opdracht intake/kennismaking
MBO).
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Verder zal er een warme overdracht plaatsvinden tussen de CSW en je
huidige school. CSW Van de Perre afdelingsleider/decaan nemen contact
op voor informatie met de afdelingsleider/decaan van je huidige school.
Alle leerlingen, van wie bovengenoemde gegevens zijn ontvangen, worden
uitgenodigd voor een intakegesprek.
Aanmelden na 1 april
In de tweede helft van juni worden, indien er nog ruimte is,
intakegesprekken gepland met leerlingen die op de wachtlijst staan.
Als een leerling van de wachtlijst een gesprek heeft gevoerd en aan de
toelatingseisen voldoet, krijgen zij uiterlijk begin juli te horen of zij
definitief geplaatst zijn.
Deze wachtlijst passen wij toe i.v.m. de beschikbare lessen, maximale
klassengrootte, beschikbare profielpakketten en clusterindelingen.
Wij zullen alle mogelijke moeite doen om je te plaatsen.
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdelingsleider en/of de
decaan.
Met vriendelijke groet,
Dhr. J. Bomert en mw. E.E. Maranus.

De heer J. Bomert
Afdelingsleider Havo 4 en 5
bmt@cswalcheren.nl
Mevrouw E.E. Maranus
Decaan Havo 3, 4 en 5
mns@cswalcheren.nl
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