
 

 

 

Na je vmbo-TL examen instromen in 4 havo op het Rudolf 

Steiner College is nu mogelijk! 
 

Zit je in het examenjaar van het vmbo-TL/ mavo en wil je hierna Havo gaan doen? Zoek je 

een havo waar ook aandacht is voor meer dan alleen maar ‘het hoofd’? Dit jaar kun je je 

voor het eerst ook op het Rudolf Steiner College inschrijven! 

De afgelopen jaren hebben we een examentraject voor het havo ontwikkeld dat specifiek 

goed aansluit voor leerlingen die na hun vmbo-TL examen door willen naar de havo. Dit 

examentraject bestaat uit twee leerjaren (4 en 5 havo) met een vrijeschool waardig 

programma. Zo krijg je ook algemeen vormende (periode)lessen, zing je mee in ons koor 

en volg je ambachtsvakken.  

 

Welke vakken kan ik dan kiezen? 
Om het vrijeschool gehalte van ons aanbod te kunnen waarmaken en zo goed mogelijk aan 

te kunnen sluiten op het vmbo-T/ mavo, hebben we de keuzemogelijkheden voor deze 

havo-route beperkt. Hier kun je zien welke profiel- en vakkenpakket keuzes er zijn: 

 

O Cultuur en 

Maatschappij 

O Economie en maatschappij O Natuur en Techniek 

X Nederlands X Nederlands X Nederlands 

X Engels X Engels X Engels 

  

O 

O 

Maak een keuze: 

Kunstvak drama 

Kunstvak beeldend 

  

O 

O 

Maak een keuze: 

Kunstvak drama 

Kunstvak beeldend 

  

O 

O 

Maak een keuze: 

Kunstvak drama 

Kunstvak beeldend 

  

O 

O 

Maak een keuze: 

Frans 

Duits * 

X Wiskunde A 

 

X Scheikunde 

X Aardrijkskunde X Aardrijkskunde X Natuurkunde 

X Wiskunde A X Economie X Biologie 

X Geschiedenis** X Geschiedenis** X Wiskunde B 



 

 

  

**) Heb je nog geen geschiedenis gehad op het vmbo-TL? Geen probleem, dat heeft een 

deel van onze eigen doorstromers ook niet. 

*) Heb je examen gedaan in het vak Duits, dan zullen we afspraken moeten maken over 

een maatwerktraject. Onze leerlingen hebben veelal het vak Frans. 

NB: Voor het NT profiel moet je de vakken NaSK 1 en 2 hebben gevolgd. 

We beseffen dat de leerlingen van buiten onze eigen school waarschijnlijk geen kunstvak 

hebben gevolgd, dit is geen probleem. 

 

Hoe meld je je aan? 
Iedereen die dit jaar examen vmbo-TL/ mavo doet, kan zich aanmelden. Je kunt je 

aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen, dit formulier staat op onze website. 

Je krijgt een bevestiging van ontvangst van je aanmeldingsformulier. Dit betekent niet dat 

je ook bent toegelaten. 

 

En dan? 
Iedereen die is aangemeld, wordt uitgenodigd voor een gesprek om kennis te maken en te 

zien of je ook echt de sprong naar onze school wilt en kunt maken. Of we je ook kunnen 

plaatsen is afhankelijk van je vakkenpakket en het aantal leerlingen dat binnen onze school 

wil doorstromen naar deze havo-stroom; deze leerlingen hebben voorrang. Natuurlijk moet 

je wel je vmbo-TL/mavo diploma gehaald hebben! 

Graag tot ziens op het Rudolf Steiner College en succes met je examens. 

  

  

 


