
 

 

 

 

VAN VMBO-T 4 NAAR HAVO 4 
Als je het vmbo-t diploma op zak hebt, kun je verschillende keuzes maken hoe je jouw 
schoolloopbaan gaat vervolgen. Je kunt ervoor kiezen om naar het mbo te gaan, maar misschien 
past het wel bij jouw ambities om na het vmbo-t door te stromen naar havo op het Mondriaan 
College. 
 
Op het Mondriaan College word je in de bovenbouw van havo met name voorbereid op twee 
zaken: 
- je wordt voorbereid op het centraal examen; 
- je krijgt de hbo-vaardigheden onder de knie.  
 
Om er zeker van te zijn dat je door wilt stromen naar havo, hebben we een goed 
doorstroomprogramma ontwikkeld waarbij je de havo leert kennen en ook goed weet wat je na 
havo kunt doen. 
 
Om je te informeren over de overstap van vmbo-t naar havo, hebben we deze nieuwsbrief 
samengesteld, waar je kunt lezen over de profielen, ervaringen van doorstromers van vorig jaar, 
activiteiten en de toelatingseis. 
 
Veel succes bij het oriënteren en het maken van een keuze. 
 
 
 
Lindie van Uden 
coördinator doorstroom vmbo-t – havo 
l.vanuden@hethooghuis.nl 
 

 Twan Rovers 
teamleider bovenbouw havo 
t.rovers@hethooghuis.nl 
 

 
 
 

TOELATINGSEIS VAN VMBO-T 4 NAAR HAVO 4 
 
Als je besluit om te willen starten op havo, dien je een vmbo-t diploma met 7 vakken te 
hebben behaald. 
 
Vanuit het docententeam van de vmbo-locatie krijg je voor elk vak een advies. Dit advies 
gebruiken we in havo 4 voor eventuele vak-ondersteuning. Deelname aan de wiskunde 
XL-lessen is zeer gewenst indien je wiskunde in je vakkenpakket kiest. 
 
De inschrijving vindt plaats op woensdag 9 maart 2022 tussen 15.00-17.00uur of tussen 
19.00-21.00uur of op donderdag 10 maart 2022 tussen 19.00-21.00uur. Lever het 
inschrijfformulier in samen met de wensen van het vakkenpakket.  
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UIT WELKE PROFIELEN KUN JE OP HAVO KIEZEN? 
 
Elke leerling heeft de vakken: 
Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV, LO, 
profielwerkstuk en LOB 
 
Daarnaast kun je kiezen uit de volgende profielen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hallo, mijn naam is Julian en ik heb de 
overstap gemaakt van Stadion (vmbo-t) 
naar Mondriaan (havo). De overstap werd 
goed begeleid, vooral bij wiskunde. De 
wiskunde-xl lessen hielpen er heel erg bij. Ik 
kan merken dat je de uitleg later veel 
gebruikt bij wiskunde. Ik heb zelf nog geen 
grote verschillen in de moeilijkheid van 
vakken gemerkt. Ik merkte wel dat ik bij 
vakken als natuurkunde en scheikunde een 
voorsprong had.  
Ik had met vrienden maken geen moeite, 
want ik kende de mensen met wie ik de 
overstap had gemaakt en kende ook 
iemand van Heesch waar ik goed mee 
overweg kon. Daarnaast leerde ik ook al 
snel nieuwe vrienden kennen. Ik merkte ook 
dat ik veel meer gemeen had met de 
leerlingen op Mondriaan dan met die van 
Stadion, daardoor kon ik sneller en 
makkelijker goed overweg met de 
leerlingen.  
Er waren ook heel wat dingen anders 

vergeleken met Stadion wat even wennen 

was. Zo moet je bijvoorbeeld studie-uren 

maken. Het contact met je mentor is ook 

anders dan op Stadion omdat je aparte en 

kleine mentorklassen hebt. Het was dus 

even wennen. 

Hallo, ik ben Roos en ik ben overgestapt 
van de vmbo-t naar de havo. Ik heb eerst 
op locatie Heesch gezeten. Na het behalen 
van mijn diploma ben ik naar het 
Mondriaan gegaan. Dit was voor mij best 
wel een grote stap. Het verschil tussen de 
mavo en havo is best groot. Maar als je de 
juiste motivatie ervoor hebt is het goed te 
doen. In de eerste twee weken vond ik het 
wel lastig om alles goed te plannen, maar 
uiteindelijk lukt het wel.  
School helpt je heel goed met de overstap. 
Zo moet je extra wiskunde volgen om te 
zorgen dat je in het nieuwe schooljaar niet 
al gelijk achterloopt. Ook hierbij helpen ze 
je heel erg. De hoeveelheid huiswerk valt 
wel mee. Het verschil zit meer in het 
leerwerk. Maar daar wen je aan. Dus het is 
even wennen maar uiteindelijk lukt het en 
heb je het naar je zin.  

DOORSTROMERS AAN HET WOORD 

Economie & maatschappij 

 
INFORMATIEAVOND 
De informatieavond vindt plaats op 
woensdagavond 10 november. 
Hier wordt alle informatie verteld die je nodig 
hebt om de overstap van vmbo-t naar havo te 
maken.  
 
Wil je nu alvast wat informatie? Neem dan 
gerust een kijkje op de volgende site: 

 

https://mondriaan.hethooghuis.nl/info/starten-
in-havo-4/ 
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DÉ XL-LESSEN OP HET MONDRIAAN COLLEGE 
 
We hebben inmiddels behoorlijk veel ervaring in het begeleiden van leerlingen die de 
overstap maken van vmbo-t naar havo. Vorig schooljaar zijn ongeveer 40 mavo- 
leerlingen in havo 4 op onze school gestart. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat 
deze doorstroomleerlingen veel moeite hebben met wiskunde. We willen graag de hiaten 
wegwerken en daarom bieden we van januari tot maart 2022 XL-lessen aan. Leerlingen 
die hieraan deelnemen, leren op deze manier meteen onze school kennen. 
Het is gebleken dat leerlingen die deelnemen aan het XL-programma een grotere kans 
op succes hebben in havo 4 en havo 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Typisch Mondriaan 

 
 

 
BYOD 
Iedereen werkt met zijn 
eigen laptop of devices, 
immers de maatschappij 
verandert en de digitale 
mogelijkheden tijdens de 
les zijn oneindig. 
 

 

 
Internationalisering 
Alle leerlingen uit havo 
4 gaan op buitenlandse 
reis. Nadat het 
programma door jullie 
zelf wordt gemaakt ga 
je met klasgenoten een 
week naar bijvoorbeeld 
Italië, Praag of 
misschien maak je wel 
jouw eigen reis. 
 

   

 
LOB 
In de bovenbouw willen 
we je goed laten 
oriënteren op 
vervolgopleidingen en 
daarom staat er een 
stevig LOB-programma. 
Je gaat veel reflecteren 
nadat je open dagen en 
meeloopdagen hebt 
bezocht. 
 

 

 
Intensieve begeleiding 
In de bovenbouw van 
havo krijg je intensieve 
begeleiding, want we 
hebben gekozen voor 
kleine mentorgroepen 
en ook de 
ondersteuningsstructuur 
staat als een huis. 
 

   

ACTIVITEITEN OM DE DOORSTROOM SOEPEL 
TE LATEN VERLOPEN 
 
Er is een programma ontwikkeld om de doorstroom 
van de locaties Stadion en Heesch, naar de havo op 
het Mondriaan College soepel te laten verlopen. 
Ook onze eigen leerlingen uit VMBO-t 3 en VMBO-t 
4 worden uitgenodigd om aan dit programma deel te 
nemen. De onderstaande activiteiten zijn hiervoor 
ontwikkeld: 
 
Vmbo-t klas 3  

Presentatie en speeddaten november 

Bezoeken Open huis 25 januari 2022 

Meeloopmiddag havo juni 

 
Vmbo-t klas 4 

Uitreiken nieuwsbrief december 

Ouderavond 10 november 2021 

Bezoeken Open huis 25 januari 2022 

XL-lessen wiskunde januari tot en met 
maart  

Advisering VMBO-locatie december & maart 

Aanmelden 9 & 10 maart 

Kennismakingsbijeenkomst juni 

20/80-LEARNING 
Leerlingen in de bovenbouw havo volgen één dag per week het 20/80-learning onderwijsprogramma, 
20% van de wekelijkse lestijd waaraan de naam is ontleend. Tijdens deze dag staat projectmatig 
onderwijs centraal waarmee leerlingen zich vaardigheden beter eigen maken waarmee ze succesvol 
kunnen zijn in het HBO-onderwijs. Daarnaast zorgt het voor afwisseling naast de vier onveranderde 
dagen. In de ochtend krijgen de leerlingen ‘persoonsvormende modules’. Ze leren dan veel over hun 
‘ik’, hun eigen kwaliteiten en onze maatschappij. Vaardigheden als presenteren, samenwerken, 
reflecteren en creëren staan centraal. Halverwege de 20/80-lesdag staat de mentorlunch gepland 
waarin het voeren van informele gesprekken gestimuleerd wordt. In de middag komen de 
vakinhoudelijke vaardigheden terug in verschillende projecten. Het eerste half jaar zijn er twee 
startprojecten vanuit de vakken maatschappijleer en CKV. In de tweede helft van het schooljaar kiezen 
leerlingen voor een verdiepende stroom: science, technology, global, arts of business. Bij deze stromen 
is leren onderzoeken en teamwork uiterst belangrijk. Het 20/80-learning onderwijs resulteert in een 
erkend certificaat. 



 

VEEL AANBOD VAN VAKKEN 

Naast de basisvakken die in Nederland worden gegeven, kun je je op het Mondriaan College ook verbreden 
en kiezen uit bijzondere vakken, zoals: 
 

        
 

         
 
 
 
 

  
 

 

 

Mondriaanlaan 1 
5342 CN  Oss 
 
Postbus 384  
5340 AJ  Oss 
 
Tel: 0412-224190 
infomondriaancollege@hethooghuis.nl
  
www.hethooghuis.nl/mondriaan 

 

Maatschappijwetenschappen 
Naast het vak maatschappijleer kun je het 
vak maatschappijwetenschappen als 
profielvak kiezen. Het is een vak dat zich 
bezighoudt met de bestudering van de 
maatschappij, hoe ze is opgebouwd en 
hoe ze functioneert. 
Er is inhoudelijk verschil tussen 
maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen: 
Maatschappijleer is een normatief, 
socialiserend vak met 
burgerschapsvorming als doel. 
Maatschappijwetenschappen legt het 
accent meer op wetenschap en minder op 
feiten. 
 

Informatica 
Het internet is niet meer weg te denken 
uit ons bestaan. Iedere dag bezoek je 
waarschijnlijk meerdere websites. 
Bij het vak informatica ga je leren hoe je 
websites maakt met behulp van HTML en 
CSS. 
Je leert werken met de programmeertalen 
Javascript en PHP en gaat databases 
maken met MySQL. 
Daarnaast gaan we aan de slag met 
microprocessoren waaronder de Arduino. 
Hiermee bouwen we een weerstation, 
zelfrijdende robotauto of arcade spel en 
verbinden we de echte wereld met die 
van het internet. 
Bij het vak informatica staan creativiteit 

en samenwerken centraal. 

Bewegen, sport en maatschappij (BSM) 
De nadruk ligt bij BSM niet alleen op 
lichamelijke kwaliteiten, maar ook op 
tactisch inzicht en sociale aspecten. 
Tijdens de lessen wordt ook theorie 
behandeld. Dus waar Lichamelijke 
Opvoeding ophoudt gaat BSM verder. Het 
niveau van BSM is gemiddeld hoger dan 
de LO-lessen. Daardoor wordt BSM over 
het algemeen alleen gekozen door 
leerlingen met een goede lichamelijke 
conditie en/of ambities in de sport. 

Wiskunde D 
Wiskunde D is een uitdagend vak in de 
bovenbouw van havo. Je kunt het kiezen 
als extra profielkeuzevak indien je 
wiskunde B in je vakkenpakket hebt. 
Wiskunde D staat enerzijds voor 
verbreding. Bij wiskunde B is de 
kansrekening verdwenen. Die wordt bij 
wiskunde D weer aangeboden. Anderzijds 
staat wiskunde D voor verdieping van de 
wiskunde. Je maakt kennis met nieuwe 
wiskundige onderwerpen. 
 

http://www.hethooghuis.nl/

