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VAN HAVO-5 NAAR VWO-5

Stedelijk Dalton Lyceum VWO
Overkampweg 125
3318 AN Dordrecht
Telefoon: 078 618 29 78
E-mail: vwo@dalton-dordrecht.nl

iets voor jou?
Ambitie om naar de universiteit te gaan? En op de
havo gaat het je goed af? Dan is er de mogelijkheid om
door te stromen naar het vwo!

Je zit in je examenjaar. Waarschijnlijk ben je al bezig met de vraag wat je na de havo wilt
gaat doen. Een hbo-opleiding ligt wellicht voor de hand, maar de laatste jaren kiezen
steeds meer leerlingen ervoor om naar het vwo door te stromen. Daarvoor zijn vele
redenen, bijvoorbeeld omdat je naar de universiteit wilt of omdat je nog niet precies
weet wat je wilt gaan studeren.

Verschil havo-vwo
Het is niet zo dat de stof veel meer is dan op de havo, maar de manier waarop ermee
wordt omgegaan is anders en vooral de mate waarin je kennis toe moet
passen in nieuwe situaties neemt toe. Op het vwo leer je kritische
vragen stellen, ontwikkel je een onderzoekende houding, leer je teksten te
analyseren, enzovoorts. Er wordt

(alleen mogelijk in een CM-proﬁel). Alle

georganiseerd wordt. Je krijgt dan ook

ook meer eigen verantwoor-

vakken die op de havo worden aange-

een rondleiding op onze locatie. Begin

delijkheid verwacht dan op de

boden, zijn er ook op het vwo en de

januari krijg je daarvoor een uitnodiging.

havo.

proﬁelen zijn dan ook vergelijkbaar.
Nog vragen?

Vakkenpakket op het vwo

Toelatingseisen voor vwo-5

Je kunt uiteraard, als je na het lezen van

Vergeleken met de havo

Elke leerling die een havodiploma heeft

deze folder nog meer wilt weten, contact

volg je wel een vak meer.

gehaald, kan in principe op het Stedelijk

opnemen met de decanen van het vwo

Op het vwo is wiskunde

Dalton Lyceum doorstromen naar vwo-5.

(decanenovk@dalton-dordrecht.nl), of met

voor iedereen verplicht

de teamleider van vwo-5 en -6, de heer

en is het uiteraard ook

Informatiebijeenkomst

een

Pieterse (m.pieterse@dalton-dordrecht.nl).

Behalve

Denk je erover om na je havo naar het

wiskunde A en wiskunde

vwo door te stromen, kom dan naar de

We hopen je volgend jaar op het

B is er ook nog wiskunde C

informatiebijeenkomst die in februari

Stedelijk Dalton Lyceum VWO te zien!

kernvak.

