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Deventer, 18 december 2019 
 
Beste leerlingen uit 5havo, geachte ouders, 
 
Je zit in een belangrijk jaar. Als het goed is verlaat je eind van dit schooljaar met een mooi diploma de 
school en ben je klaar voor je vervolgstap. Voor de meesten van jullie ligt die vervolgstap in het HBO.  
Jaarlijks overweegt een deel van de leerlingen in 5havo om na afloop van de havo-opleiding door te gaan 
in het vwo. De overheid stimuleert deze stap. Dat doen we op Het Vlier ook.  In veel gevallen stappen 
leerlingen over, die in het havo dezelfde vakken hadden als daarna in het vwo. Soms hadden deze 
leerlingen in het havo een extra vak en hoeven ze geen nieuw vak op te nemen, soms kiezen ze voor 
een vak waar de overgang in het algemeen goed te realiseren is zoals bij Bewegen Sport en 
Maatschappij (BSM) of maatschappij-wetenschappen.  
 
In een enkel geval heeft een leerling meer in te halen. Dat is het geval wanneer je in de bovenbouw van 
het havo geen 2e moderne vreemde taal (Frans of Duits) of geen wiskunde gevolgd hebt. We streven 
ernaar om deze leerlingen een betere kans te geven om toch in het vwo in te stromen en de opleiding 
succesvol af te kunnen ronden.  
 
Uit overleg met de vakgroepen Frans, Duits en wiskunde blijkt dat een leerling dan op tijd moet beginnen 
met een inhaalprogramma van leerstof die in 4vwo behandeld wordt. De secties Frans, Duits en 
wiskunde ontwikkelen, voor leerlingen die deze stap overwegen, een plan waarin desbetreffende 
leerlingen thuis, in keuzetijd en deels digitaal kunnen werken aan het wegwerken van de achterstand. Op 
die manier kan het vervolg van de opleiding in het vwo beter verlopen.  
 
In het tweede semester zal dit plan beschikbaar zijn en kunnen geïnteresseerde leerlingen aan de slag. 
Het betreft voor een belangrijk deel zelfwerkzaamheid, maar tijdens k-uren kunnen leerlingen 
vanzelfsprekend bij docenten van de genoemde vakken terecht voor extra hulp en om feedback te krijgen 
op hun werk. Tijdens het inhaalprogramma maken de docenten een inschatting van de mogelijkheden 
van desbetreffende leerling. Einde schooljaar resulteert dit in een advies dat de leerling kan meenemen 
in zijn definitieve keuze voor HBO of vwo. Wij raden aan om altijd een alternatief op het HBO te 
onderzoeken en je daar ook voor aan te melden, naast het plan om verder te gaan in het vwo.  
 
Om een indruk te krijgen van het aantal leerlingen dat overweegt om over te stappen naar het vwo én om 
deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de overstap naar 5vwo, vragen we alle 
leerlingen uit 5havo die overwegen om hun carrière op het vwo voort te zetten zich vanaf 6 januari 2020 
te melden bij het decanaat. De klassen 5Ha t/m f doen dat bij de heer Breve, leerlingen uit 5Hg t/m 5Hn 
doen dat bij mevrouw Nijenhuis. We verzoeken je om de melding in ieder geval te doen vóór aanvang 
van de tweede toetsweek. Leerlingen kunnen ook per mail een afspraak met een van de decanen 
plannen. 
 
Met de leerlingen die Frans, Duits of wiskunde nieuw op moeten nemen in het vwo maken we bij de start 
van het 2e semester een afspraak. Dan wordt besproken hoe het vervolg in het vwo zo goed mogelijk 
voorbereid kan worden. Je kunt overigens niet met een nieuw profiel of een heel ander vakkenpakket 
starten in 5vwo. 
 
We zien ernaar uit om gemotiveerde havoleerlingen te verwelkomen in het vwo en hopen je zo goed 
mogelijk te kunnen helpen om de overstap succesvol te maken.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Schoolleiding Het Vlier 


