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Programma C1, C2 en D-
doorstroom
• Algemene zaken: Hoe zit het met de rekentoets?

• Voorlichting profielkeuze  

• Demonstratie ‘Kiezen in Magister’ 



Rekentoets  HAVO 
regelgeving (tot nu toe)

Kandidaten op de havo moeten de rekentoets 
3F maken. 

Het resultaat op de toets telt voor de 
examenkandidaten van dit jaar niet mee voor 
het halen van het diploma. Het resultaat komt 
op de cijferlijst te staan. 

Leerlingen krijgen vier kansen om de 
rekentoets 3F te maken.

Nieuwe wetgeving wordt gemaakt.



Keuzeproces
12 maart 2018 Ouderavond pakket/profiel keuze

Magister open voor pakket /profielkeuze

12-23 maart Oriëntatiefase/gesprekken decaan

Mentor of decaan- gesprekken

26 maart  Magister op slot voor keuze

27 of 29 maart 

27- 29 maart  

Controle keuze in mentor-les

Inventarisatie probleemkeuzes

1 april 

2- 5 april

Pakket /profielkeuze definitief

Contact mentor/leerling/ouders (bij 

‘probleemvakken’) en bijstelling



Keuzemogelijkheden HAVO
aanbod van de IVKO 
• C&M-profiel

• E&M-profiel



Verplichte onderdelen in 
Havo 4/5

• CKV

• Maatschappijleer (dit vak wordt afgesloten met een schoolexamen cijfer in 

H4)

• Werkweek Havo 4

• Mentoraat

• LOB

• KUA

• LO

• rekentoets

• Profielwerkstuk (in H5)



Kunstexamenvakken

PODIUM

• dans 

• muziek 

• drama

BEELDEND

• tekenen, 

• beeldende  vorming 

• mode-textiel, 

• film, 

• fotografie



Profielkeuze Havo
Havo CM

Cultuur en Maatschappij

Havo EM

Economie en Maatschappij

Nederlands Nederlands

Engels Engels

Geschiedenis Geschiedenis

Maatschappijleer Maatschappijleer

Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen

Kunstvak Podium of Beeldend Wiskunde

Frans of Duits Economie

Vrije keuze Vrije keuze

Wiskunde of 

Economie of 

tweede kunstvak (twee

beeldende vakken kiezen is niet 

mogelijk)

Kunstvak Podium of Beeldend



Doorstroom van Mavo naar 
Havo
Vakken in Mavo 4:

• Vakkenpakket Mavo-examen sluit aan bij pakket Havo

• Zeven vakken (extra zevende vak verplicht)

• Minimaal 5x7, 2x6

• Gemiddelde eindcijfer Mavo is 6,8

• Studiehouding



Extra vak in Havo 4

• Alleen als:

• dat volgens de rapportvergadering kan 

• dat rooster technisch kan (ca. april 2018 bekend)

• de groepsgrootte het toelaat

• Apart aanvragen

• via formulier vóór 26 maart

• Kies je een extra vak, dan maak je dat ook af

• Telt dan ook uiteraard mee voor de overgang



Keuze in Magister
Log in 
klik op pakketkeuze 
klik op 5-H4



Kies CM of EM

CM
• kies Frans of Duits

• kies een kunstvak

• kies een vak in het vrije 
deel: 

Wiskunde of 

Economie of 

tweede kunstvak (twee 
beeldende vakken kiezen is niet 
mogelijk)

• klik op voltooien 

EM
• kies een kunstvak in 

het vrije deel

• klik op voltooien 



Hoe kan je je pakket wijzigen?
(tot 26 maart)

• Log in 

• Klik op vakkenpakketkeuze 

• Klik op vorige (rechtsboven)

• Pas het pakket aan

• Klik op voltooien



Vragen


