
Het vakkenpakket moet aansluiten bij het profiel. 

De havo-coördinator bespreekt dit met je.

Voor alle potentiële overstappers vragen wij advies aan 

de vakdocenten die hen in het eindexamenjaar lesgeven 

in de examenvakken. Op basis van dit advies wordt een 

schooladvies geformuleerd.

De mentor moet een positief advies geven over de 

diplomakansen van de leerling. Dit advies is gebaseerd op:

- zelfstandig kunnen werken en plannen

-  grotere hoeveelheden stof in een keer kunnen bestuderen

- inzicht en overzicht hebben

Er vindt altijd een intakegesprek plaats.

In januari moet het gemiddelde cijfer een 6,8 zijn.

Het gemiddeld cijfer voor de examenvakken is ten minste 

6,8 waarbij de cijfers van de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde elk ten minste een 6,0 zijn.

Voor rekenen en taal is het referentieniveau 2F gehaald.
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Wil je meer weten? Maak gerust 
een afspraak met de coördinator!
de heer R. van de Belt

r.van.de.belt@mavomuurhuizen.nl

Zangvogelweg 2-4

3815 DL Amersfoort

033 - 472 77 21

www.mavomuurhuizen.nl



Je wordt actief ingezet 

als i-uur begeleider, 

begeleider van activiteiten 

of co-mentor in de onderbouw.

Grid Seamless Paper Pattern

Onze havo-top is bedoeld voor:

-  leerlingen die graag op Muurhuizen 

willen blijven en voor leerlingen 

van andere vestigingen van het 

Meridiaan College en, als er plaats 

is, van andere scholen

-  leerlingen die de capaciteiten 

hebben om een Havo diploma te halen

-  leerlingen die gebaat zijn bij 

kleinschaligheid

-  leerlingen die behoefte hebben  

aan structuur en aandacht

Economie en Maatschappij op 
Muurhuizen wat houdt het in?

Het vakkenpakket:
- Nederlands
- Engels
- Duits of M & O
- wiskunde
- economie
- geschiedenis
- maatschappijwetenschappen

Deze vakken worden aangevuld met de verplichte vakken CKV, 

lichamelijke opvoeding, LOB, maatschappijleer en rekenen.

MAVO MUURHUIZEN

aandacht voor jouw ontwikkeling

goede resultaten

samen verantwoordelijk

warmte en veiligheid


