Toelating tot HAVO 4 op Thomas a Kempis voor leerlingen van Titus Brandsma
Een leerling met een vmbo-g/t diploma kan toegelaten worden tot havo 4. Leerlingen die nog niet in
het bezit zijn van dit diploma maar binnenkort eindexamen doen, kunnen zich uiteraard ook
aanmelden. Om er voor te zorgen dat de overstap leerlingen zoveel mogelijk kansen biedt, volgen
we een zorgvuldige procedure. Wij willen hier zo inzichtelijk mogelijk maken hoe deze in zijn werk
gaat.
Procedure
1. De aanmelding van de leerling geschiedt voor 1 april. Leerlingen melden zich daarvoor bij de
decaan van Titus Brandsma. Voor leerlingen die zich na 1 april aanmelden, geldt dat de definitieve
beslissing over plaatsing pas wordt genomen aan het einde van het schooljaar.
2. De decaan van Titus Brandsma nodigt de leerling uit voor een toelatingsgesprek.
3.Titus Brandsma stuurt een advies naar Thomas a Kempis.
4. Begin mei neemt een toelatingscommissie een beslissing over het verzoek. De toelatingscommissie
bestaat uit de afdelingsleider havo bovenbouw, de afdelingsleider vmbo, de decaan vmbo en de
decaan havo. De commissie laat in de beslissing de volgende zaken meewegen:
Het advies van de vorige/ huidige school waarbij o.a. gelet wordt op motivatie en
studiehouding.
Het vmbo-vakkenpakket en het te volgen havo-vakkenpakket (Als de pakketten in elkaars
verlengde liggen is dat een pre).
De cijferlijst van het schoolexamen (of indien reeds behaald, de cijferlijst behorend bij het
diploma) (Als het gemiddelde van alle cijfers een 6,8 of hoger is, is dat een pre) .
Het aantal vakken dat is gevolgd op vmbo-g/t niveau (Een extra vak is een pre).
5. De toelatingscommissie neemt één van de volgende beslissingen:
De leerling is toelaatbaar.
De leerling is pas toelaatbaar als aan aanvullende voorwaarden is voldaan (bijv. aanpassing
van het gewenste vakkenpakket of aanvullend programma met voldoende resultaat
gevolgd.).*
De leerling is niet toelaatbaar.
Het besluit wordt genomen vóór het begin van het centraal schriftelijk eindexamen
6. De leerling wordt in alle gevallen schriftelijk in kennis gesteld van het genomen besluit.
De leerling en of zijn ouders kunnen binnen zeven dagen gemotiveerd (schriftelijk) in beroep gaan bij
de directeur van Thomas a Kempis , de heer N. van der Graaff, indien zij het oneens zijn met het
genomen besluit.
7.Indien een leerling direct of na het voldoen aan aanvullende voorwaarden, wordt toegelaten tot
Thomas a Kempis, dan is die toelating verder onvoorwaardelijk.
8.In alle gevallen die hier niet beschreven staan, beslist de directeur van Thomas a Kempis
*Leerlingen moeten een aanvullend programma volgen als er tekortkomingen zijn. Dit programma
wordt aangeboden door Thomas a Kempis en wordt aangeboden in de periode tussen het
eindexamen en de zomervakantie. Honderd procent aanwezigheid en actieve deelname zijn
voorwaarden voor definitieve toelating. Houd hier rekening mee bij het plannen van vakanties. De

directie van Thomas a Kempis behoudt zich het recht voor om leerlingen die hier niet aan voldaan
hebben alsnog niet toe te laten.

