Procedure doorstroom van H5 naar A5
Na je havodiploma nog atheneum gaan doen
Als je wilt overstappen van havo 5 naar atheneum 5, moet je daar goed over nadenken en
het met je ouders en je mentor bespreken. Als je hebt besloten dat je naar atheneum 5 zou
willen gaan, moet je daarvoor aanmelden bij de afdelingsleider atheneum.
De school vindt het belangrijk vindt dat jouw overstap succesvol wordt. Succesvol betekent
dat je inderdaad je vwo-diploma haalt en dat doet zonder te doubleren. Instromers in
atheneum 5 mogen namelijk niet doubleren in dat jaar. We doorlopen hiervoor een
stappenplan. Dat staat hieronder beschreven.
Je meldt je aan uiterlijk 1 februari bij de afdelingsleider atheneum. In de maand februari
word je met je ouders uitgenodigd voor een gesprek. We bespreken het stappenplan en met
name het laatste punt: op het atheneum heb je een extra vak dat je moet kiezen. Afhankelijk
van welk vak je kiest, zijn er mogelijk aanvullende voorwaarden.
Er geldt een aantal voorwaarden om toegelaten te worden tot atheneum 5 op het Niftarlake
College:
• Je hebt de havo afgesloten met een vakkenpakket waarin het vak wiskunde is
opgenomen.
• Je hebt de havo afgesloten met een gemiddeld SE-cijfer van een 7.0.
• Je hebt een positief advies van je lesgevende docenten.
• Je volgt vanaf 1 februari in je eigen tijd een inhaalprogramma voor je gekozen
extra vak. Je zoekt hiervoor zelf contact met een vakdocent van school. In
overleg met deze docent leg je een instroomtoets af. Deze wordt beoordeeld.
Uiterlijk 1 juni beslist de afdelingsleider atheneum of je wordt toegelaten tot atheneum 5 of
niet, zodat je voor de zomervakantie weet waar je aan toe bent. De beslissing is gebaseerd
op het totaalplaatje van de vier bovenstaande criteria –behalve bij het eerste punt: zonder
wiskunde op je havodiploma word je direct afgewezen.

