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Richtlijnen voor instroming 2019 - 2020
Instroming vanuit het buitenland
●
●

●
●
●

Je kunt instromen als je de Nederlandse taal goed (near native) beheerst,
Je kunt aantonen dat je havo- of vwo-niveau hebt (Wolfert Tweetalig biedt de
mogelijkheid een NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af te
nemen,
Je hebt een positief schriftelijk advies van je school van herkomst,
Je vakkenkeuze moet aansluiten op de vakkenkeuze op Wolfert Tweetalig,
Jij en je ouders hebben deelgenomen aan een intakegesprek op school.

Instroming havo 4
●

●
●
●
●
●

Je kunt instromen als je in het bezit bent van een mavo/vmbo-tl-diploma of je een
ander passend bewijs van doorstroom hebt,
Je hebt een positief schriftelijk advies van je school van herkomst,
Je eindcijfers voor de Kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zijn minimaal 7
Je kunt alleen instromen in het CM profiel als je Duits of Frans of Spaans op niveau
hebt behaald,
Je vakkenkeuze moet aansluiten op de vakkenkeuze op Wolfert Tweetalig,
Jij en je ouders hebben deelgenomen aan een intakegesprek op school.

Instroming vwo 5
●

●
●
●
●
●

Je kunt instromen als je in het bezit bent van een havo-diploma of je een ander
passend bewijs van doorstroom hebt,
Je hebt een positief schriftelijk advies van je school van herkomst,
Je eindcijfers voor de Kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zijn minimaal 7,
Je kunt alleen instromen als je naast Engels nog een andere moderne vreemde taal
op niveau hebt behaald en je voldoende vakken op niveau hebt behaald,
Je profiel- en vakkenkeuze moet aansluiten op de profiel- en vakkenkeuze op Wolfert
Tweetalig,
Jij en je ouders hebben deelgenomen aan een intakegesprek op school.
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