
Vak- 
Mavo/Havo 
Theoretische leerweg  
en/of havo

Een combi !n theorie op 
j"w niveau met prakt#k-
!kken die j# leuk vindt!



Havo Brugklas

Ik heb een havo advies. Welke opties heb ik op het 
Gomarus, locatie Vondelpad?
Een leerling met een havo advies kan op het Vondelpad 
kiezen uit twee opties in de brugklas. Er zijn dakpan-
klassen havo/vwo en dakpanklassen VakMavo/Havo. 
In beide gevallen volgt de leerling les op havoniveau, 
maar er zijn kleine verschillen.

Wat is een dakpanklas?
Een dakpanklas is een brugklas waarin twee aan- 
sluitende niveaus zi!en. In deze dakpanklas krijgen  
de leerlingen les op hun eigen niveau en hebben  
leerlingen boeken en toetsen op het niveau waarop  
ze binnen komen vanuit de basisschool. 

Is dat wel nu!ig, zo’n dakpanklas?
Een dakpanklas hee" zeker voordelen. Je krijgt les  
op je eigen niveau, maar je kunt ook gemakkelijk  
schakelen naar het andere niveau voor een vak.  
De havo/vwo klas wordt na jaar 1 verdeeld in havo  
klassen en vwo klassen. Bij de VakMavo/Havo blijven 
de combinaties in ieder geval tot leerjaar 2 bij elkaar. 

Een dubbel advies, wat is dan de beste optie?
Er zijn leerlingen die vanuit de basisschool een dubbel 
advies krijgen. Dat kan voor de havoleerling een tl/h 
advies zijn of een h/v advies. Bij het geven van een 
dubbel advies is het belangrijk om te kijken wat het 
beste bij de leerling past. Is een leerling gebaat bij een 
uitdaging of is een voorzichtige start juist beter?  
Wij hebben bij de basisscholen aangeven om, in het 
geval van een dubbel advies, aan te geven op welk 
niveau de leerling het beste kan starten. Op dat niveau 
krijgt de leerling boeken en maakt de leerlingen de 
toetsen. In de loop van het eerste jaar wordt er gekeken 
wat het best passende niveau is. Daar kijken we naar in 
de lessen, bij de vergaderingen en ook de Cito toetsen 
in klas 1 zijn daarvoor een instrument.

Een havoleerling in de h/v klas of in een  
VakMavo/Havo klas, wat is het verschil?
Een havoleerling krijgt in beide opties les op zijn/haar 
eigen niveau, de verschillen zi!en in het volgen van 
praktijkvakken. In de VakMavo/Havo klassen krijgen 
leerlingen naast hun reguliere vakken meer uren  
praktijklessen. Ze krijgen de vakken Mens&Dienst- 
verlenen en Techniek in de praktijklokalen van het 
vmbo op Vondelpad 2. Ook krijgen ze op de VakMavo/
Havo het vak ICT. De havoleerlingen in de havo/vwo 
klas volgen Frans en het vak O&O (Onderzoek en 
Ontwerpen), gericht op hbo-vaardigheden. Daarnaast 
zijn we in de havo/vwo klas gestart met 20-80 learning. 
Dat houdt in dat we één dag in de week (20%) ‘andere’ 
dingen doen, zoals het aanleren van overkoepelende 
vaardigheden, er is ruimte voor creativiteit en het  
geven van specifieke ondersteuning. Met vakken als 
ICT, weerbaarheidstraining, verzorging, handvaardig-
heid en technisch tekenen. De overige dagen in de 
week (80%) volgen ze het normale lesprogramma en 
wordt er ingezet op vakinhoudelijke vaardigheden. 

Na hoeveel jaar doet een havoleerling examen?
In beide opties doen leerlingen examen na 5 school- 
jaren. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die ervoor kiezen 
om eerst de VakMavo af te maken en dan na het 4e 
jaar in te stromen op de havo. Dan duurt het 6 jaar om 
zowel een VakMavo als een havodiploma te behalen.

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten?
Als je meer wilt weten over de havo in de havo/vwo 
klassen op Vondelpad 3 neem dan contact op met 
onderbouw@gomaruscollege.nl o.v.v. havo. 
Wil je meer weten over de havo in de VakMavo/Havo 
klassen neem dan contact op met  
vmbo@gomaruscollege.nl.

Hieronder een aantal veel gestelde vragen over de havo op het  Gomarus College aan het  
Vondelpad. Ga gerust hierover verder in gesprek met ons. Als je na de open dag nog vragen  
hebt, kun je contact opnemen met onderbouw@gomaruscollege.nl o.v.v. havo. 

Kijk op www.gomaruscollege.nl voor de (online) 
kennismakingsactiviteiten!


