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Actie
De criteria om over te stappen van 4M
naar 4H worden gepubliceerd op de
website van het Fioretti (Lisse en
Hillegom(?)
Informatieavond klas 4M. Lisse. Overstap
4M naar 4H is onderdeel van de
voorlichting
Inventarisatie in 4MAVO Lisse welke
leerlingen ambitie hebben om over te
stappen naar klas 4HAVO
Start MAVO+-lessen. 4x4 lessen van 2
lesuren bovenop het rooster voor de
leerlingen met HAVO-aspiraties
Aan bod komen de volgende vakken:
Engels, Nederlands, wiskunde en
economie/M&O.
Lessen zijn een verplichting!
Voorlichtingsavond op dinsdag 5 maart
2019 overstappers 4M naar 4H (Lisse en
Hillegom)
Rondzendbrief naar de vakdocenten.
Vakdocenten geven mening over het plan
van iedere individuele leerling die wil
overstappen.
Gemiddeld SE-cijfer is berekend.
Individuele gesprekken met leerlingen
over het advies in de rondzendbrief.

Intakegesprekken met de leerlingen die
door de eerste selectie zijn gekomen.
Alle leerlingen die nog niet direct zijn
toegelaten worden besproken. Dan wordt
de beslissing genomen of ze wel of niet
toegelaten worden tot 4H
Indien de examenresultaten van een
leerling die reeds toestemming heeft
gekregen om naar 4HAVO te gaan onder
de 6,5 gemiddeld liggen, is dat aanleiding
om een gesprek met de ouders en leerling
aan te gaan

Door wie?
schoolleiding

Communicatie

teamleider
MAVO en
decaan
MAVO
Decaan
MAVO

uitnodiging
wordt digitaal
verstuurd door
teamleider

Teamleider
en docenten
die de
MAVO+lessen geven

Brief naar
ouders over het
hoe en wat van
de lessen

Teamleider
HAVO +
decaan
HAVO
Decaan +
vakdocenten

Uitnodiging
wordt verstuurd
door teamleider
HAVO

Decaan
MAVO

Ouders worden
d.m.v. een brief
op de hoogte
gebracht als
leerling niet
voldoet aan de
criteria
VGT/NED
sturen alle
ouders een
brief/e-mail
VGT/NED
informeren de
ouders

Reinier
Vergunst (?)
en Peter
Nederpel
KLR, KIE,
VGT, GJS,
BLA, NED
VGT en NED

Lisse, 24 september 2018
Koos Blankenstijn (i.s.m. genoemde personen hierboven)

VGT en NED
nodigen ouders
uit.

