Informatie voor toelating havo op het Montessori College
met een diploma vmbo-t

A. Aansluiting met één van vier de profielen.
In de “Tweede Fase” (het H/V onderwijs vanaf klas 4) moet er een keuze gemaakt uit vier
“profielen”. Een profiel is een combinatie van vakken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Door een gemaakte keuze van examenvakken op het vmbo-t is er soms sprake van een goede
aansluiting en soms is die aansluiting minder. Dat een goede aansluiting een grotere kans op
succes biedt, is evident. Als de oriëntatie op de havoprofielen al in een eerder stadium is geschied,
dan is hier vaak al rekening mee gehouden.
De (keuze)vakken in de Tweede Fase zijn in drie categorieën in te delen:






Sommige vakken kunnen niet gekozen worden als er géén examen op vmbo-t-niveau is
afgelegd.
Dit zijn Frans, Duits, Wiskunde, Natuurkunde (Nask1), Scheikunde (Nask2) en
Biologie.
Sommige vakken zijn nieuw in de Tweede Fase en kunnen dus ook niet eerder gevolgd
zijn. Dit zijn de vakken Filosofie, Informatica en ‘Management en Organisatie’. Het is
van groot belang om zich goed te oriënteren op de keuze van deze vakken zodat een goed
beeld ontstaat van deze nieuwe vakken!
Na de start van havo-4 is het wisselen van vakken in de praktijk vrijwel niet meer mogelijk!
Ten derde worden er keuzevakken aangeboden waar een leerling op het vmbo-t wel
examen in kan afleggen, maar dit mogelijk niet gedaan heeft. Deze vakken kunnen echter
wel gekozen worden omdat deze vakken in 4 havo weer opnieuw (op havoniveau!)
beginnen. Teveel van deze “nieuwe” vakken maakt de aansluiting slecht. Deze vakken
doen geen beroep doen op voorkennis maar het biedt de leerling vanzelfsprekend een
groot voordeel als hij/zij deze vakken al op het vmbo-t gevolgd heeft en er examen in heeft
afgelegd!
Hierbij gaat het om de vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, ‘Tekenen en
Kunstbeschouwing’ en Muziek.
B. Elk “profiel” bestaat uit drie delen.

Deze delen zijn achtereenvolgens:
1. Het gemeenschappelijk deel.
Voor alle leerlingen is dit een verplicht deel. Het gemeenschappelijk deel heeft een algemeen
vormende functie en bestaat daarom uit een breed pakket.
Het omvat Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming en L.O.
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2. Het profieldeel.
Een keuze uit 4 aangeboden profielen, t.w.
 Cultuur en Maatschappij
 Economie en Maatschappij
 Natuur en Gezondheid
 Natuur en Techniek.
Een profieldeel is een samenhangende combinatie van vakken. Elke leerling kiest één van de vier
profielen die elk ongeveer 30% van het totale studieprogramma uitmaken.
Let ook vooral op de keuzes binnen een profiel!

Cultuur en Maatschappij

Economie en
Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

* Geschiedenis
* Frans of Duits,
* Economie of
Aardrijkskunde
* Eén keuze uit:

* Wiskunde A of B *)
* Economie
* Geschiedenis
* Eén keuze uit:

* Wiskunde A òf B *)
* Natuurkunde
* Scheikunde
* Biologie

* Wiskunde B *)
* Natuurkunde
* Scheikunde







Frans
Duits
Tekenen en
Kunstbeschouwing
Muziek
Filosofie



Frans



Duits



Aardrijkskunde



Management en
Organisatie

Eén keuze uit:


Biologie



Informatica

*) Bij de keuze voor Wiskunde B is sprake van een deficiëntie: een onderwerp dat niet op vmbo-t is
gevraagd, is vereist bij de start van de havo. De betreffende leerling moet rekenen dat in de weken
na het eindexamen, hier tijd voor gereserveerd moet worden. Bovendien is voor de keuze van WB
een CE eindcijfer van een 8 vereist.

3. Het vrije deel.
In het vrije deel moet nog één vak erbij gekozen worden. Dit kan elk ander vak zijn, mits het
voldoet aan de opmerkingen van punt A hierboven.
Dus in het vrije deel nog één keuze uit:
Frans, Duits, Geschiedenis, Tekenen, Muziek, Aardrijkskunde, Economie, Biologie,
Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A (alleen voor C&M), Management en Organisatie,
Filosofie of Informatica.
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