
Een nieuwe uitdaging



Engels op havoniveau
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Wat bespreken we vanavond
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• Samenwerking met MFC

• De wettelijke mogelijkheden

• Wat betekent dat in onze 

situatie

• Voorwaarden voor deelname 

• Welke afspraken maken we 

nog meer

• Tijdlijn

• Voordelen Engels havoniveau



Samenwerking met het MFC

• Borging van het havoniveau

• Toetsen samenstellen en beoordelen

• Gezamenlijk programma van toetsing en afsluiting

• Schoolexamens en centraal examens
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Wettelijke mogelijkheden (1)

5

Welke mogelijkheden zijn er voor maatwerk



Wettelijke mogelijkheden (2)
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Wettelijke mogelijkheden (3)
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Wat betekent dat in onze 
situatie? 
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• Programma van toetsing en afsluiting op havoniveau

• Schoolexamens en centraal examen worden in leerjaar 4 op het MFC afgenomen

• Het behaalde resultaat van de school- en centraal examens verschijnt niet op het 

diploma maar in het plusdocument



De voorwaarden voor deelname

• Het schrijven van een brief in de Engelse taal met daarin een motivatie voor het 

deelnemen aan deze pilot

• Een positief advies van de vakgroep Engels (gerelateerd aan de resultaten in leerjaar 

1 en 2)

• Het afronden van een leesvaardigheidstoets Engels op havoniveau
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Welke afspraken maken we nog 
meer?
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• Persoonlijk contract 

• Deelname is een gunst

• Evaluatie momenten

• Contactpersonen: dhr. Moonen (vakgroepleider Engels) en mevr. 

Matthijssen (examensecretaris)



• Vrijdag 17 januari 2020 brief schrijven

• Vrijdag 24 januari 2020 afname havo-

toets

• Periode 20 januari – 14 februari 2020 

beoordeling brief, havo-toets en advies 

vakgroep

• Maandag 17 februari 2020. Mededeling 

besluitvorming deelname

• Start programma toetsing en afsluiting 

havo leerjaar 4 vanaf 2 maart 2020

Tijdlijn 
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• Ruimte in havo 4 voor een extra vak

• Mogelijkheid voor Engels op vwo niveau

• Ruimte voor eigen invulling (stages, extra 

ondersteuning vak etc.)

• Mogelijkheid tot vrijstelling mbo opleiding

Voordelen Engels 
havo
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Zijn er nog vragen?
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