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Richtlijnen voor doorstroming

De richtlijnen voor doorstroming gelden voor alle leerlingen die zijn ingeschreven aan de
Bentincklaan 280 te Rotterdam.

Leerjaar 1

Na leerjaar 1 stroom je in principe altijd door naar leerjaar 2. Aan het begin van het schooljaar
stel je met behulp van jouw coach een persoonlijk plan op. Het plan is uitdagend en gericht op
het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Voor je persoonlijke doelen ga je uit van het
leerlingprofiel WOLF (Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig, Flexibel). Hierop formuleer je
samen met je coach persoonlijke doelen en geef je aan hoe je je ontwikkeling gaat aantonen.
Gedurende het schooljaar houd je de doelen, de reflectie daarop en de behaalde resultaten bij
in je Wolfert Portfolio. Je vraagt vakdocenten en je coach minimaal twee keer per jaar om
feedback te geven. Twee keer per jaar (in december en april) evalueer jij je voortgang op de
gestelde doelen met je coach in het bijzijn van je ouder(s).
In het voortgangsgesprek in april van het eerste leerjaar bespreek je tevens het niet- bindend
advies van je coach en vakdocenten.
Dit advies kan zijn:
● doorgaan met t-havo/t-vwo of t-vwo,
● veranderen van t-vwo naar t-havo/t-vwo,
● veranderen van t-havo/t-vwo naar t-vwo,
● veranderen naar regulier (niet-tweetalig) onderwijs.
In april van het tweede leerjaar (2020 - 2021) krijg je op basis van jouw opgebouwde portfolio
een bindend advies voor niveau en leerjaar. Dit advies komt tot stand in overleg met al jouw
docenten en je coach. Dit advies wordt mede gebaseerd op data uit niveautoetsen.
De onderbouwing voor het advies bestaat uit drie delen:
1. aangetoonde groei binnen het WOLF-profiel,
2. becijfering van de verbredingsvakken (dit zijn vakken die niet voor het examen zijn
vereist),
3. becijfering van de examenvakken.

Leerjaar 2 t/m 5

Voor een leerling van 2 havo tot en met 4 havo en een leerling van 2 vwo tot en met 5 vwo
gelden de volgende richtlijnen voor doorstroming:
●

Je stroomt door naar het volgende leerjaar wanneer je gemiddeld minimaal een 6 haalt
voor alle vakken,

●
●
●
●

Je mag maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken: Nederlands,
wiskunde, Engels,
Je mag hooguit voor twee vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben, waarvan
maximaal één 4,
Geen enkel eindcijfer is lager dan een 4,
Je hebt naar behoren deelgenomen aan alle verplichte extracurriculaire (inter)nationale
activiteiten.

Wil je cum laude doorstromen?
● Je stroomt cum laude door naar het volgende leerjaar wanneer je gemiddeld minimaal
een 8 haalt voor alle vakken,
● Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6 (geldt alleen voor havo).
● Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7 (geldt alleen voor vwo).
● Je hebt naar behoren deelgenomen aan alle verplichte extracurriculaire (inter)nationale
activiteiten.
Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor alle vakken: Je eindcijfers zijn op 1 decimaal
nauwkeurig. Tel al je eindcijfers op (niet afronden) en deel het getal door het aantal eindcijfers
(vakken).
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Richtlijnen voor instroming
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 school van herkomst levert een VO-VO-overdracht formulier aan,
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 een ander
passend bewijs van doorstroom,
Je school van herkomst levert een VO-VO-overdracht formulier aan,
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 kunt alleen instromen als je wiskunde 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.

