4B Z&W (Zorg & Welzijn)

KEUZEFORMULIER
2019-2020
Naam:

Mentor:

Klas:

Datum:
Gemeenschappelijk deel

•
•

Nederlands
Engels

•
•
•

Rekenen
Lichamelijke Opvoeding
Mentorles

Profieldeel
Beroepsgerichte profielvakken:

Profielgebonden vakken:
Kies 1 vakkencombinatie:
o Biologie / Wiskunde
o Biologie / Maatschappijkunde

•
•
•
•

Mens en activiteit
Mens en gezondheid
Mens en omgeving
Mens en zorg

“Keuzedeel”
De keuzevakken zijn gebundeld in leerroutes. Maak op de achterzijde een keuze voor een leerroute en keuzevakken

Leerroute: “Horeca”
Leerroute: “Zorg”
Leerroute: “Sport”
Leerroute: “Pedagogisch werk”
Leerroute: “Vrije keuze”

Handtekening leerling:

ZW
ZW
ZW
ZW
ZW

Handtekening
ouders/verzorgers:

keuzevakken + 1 profiel-overstijgend
keuzevakken + 1 profiel-overstijgend
keuzevakken + 2 profiel-overstijgend
keuzevakken + 1 of 2 profiel-overstijgend
keuzevakken + en/of profiel-overstijgend

☐ Mentor
☐ Teamleider
☐ Roostermaker
☐ Administratie

Dit vakkenpakket is onder voorbehoud en afhankelijk van het resultaat van de groepsbespreking en
de roostertechnische mogelijkheden.
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Kies 1 leerroute met bijbehorende keuzevakken.
Leerroute: “Horeca”
•
•
•
•

Leerroute: “Zorg”

Keukenspecialisatie
Gastheerspecialisatie
Facilitaire dienstverlening
Ondernemen (E&O)

•
•
•
•

Leerroute: “Sport”
•
•
•
•

Welzijn, volwassenen en ouderen
Assisteren in de gezondheidszorg
Voorkomen van ongevallen en EHBO
Robotica (PIE)

Leerroute: “Pedagogisch werk”

Ondersteuning bij sport- en
bewegingsactiviteiten
Voorkomen van ongevallen en EHBO
Evenementen (E&O)
Ondernemen (E&O) of
geüniformeerde dienstverlening
(E&O).

•
•
•
•

Welzijn, kind en jongere
Evenementen (E&O)
Welzijn, volwassenen en ouderen
Eigen keuze uit: alle onderstaande
keuze-vakken (ook
profieloverstijgend)

☐ Leerroute: “Vrije keuze”
• Maak een keuze uit onderstaande
Z&W-keuzevakken. Minimaal 2 binnen
profiel Z&W.
Keuzevakken per profiel
Alleen invullen indien dit hierboven (in de leerroute) staat aangegeven!

Keuzevakken Zorg
& Welzijn:

☐

Kennismaking met uiterlijke
verzorging
☐ Welzijn, kind en jongere

☐

Ondersteuning bij Sport- en
bewegingsactiviteiten
☐ Voorkomen van ongevallen
en EHBO
☐ Facilitaire dienstverlening
☐ Wonen en huishouden
Keuzevakken E&O

☐
☐
☐

Presentatie & Styling
Mode & Design
Ondernemen

☐
☐
☐

Gastheerspecialisatie*

☐
☐
☐

Evenementen

Keukenspecialisatie*

Assisteren in de
gezondheidszorg
☐ Welzijn, volwassenen en
ouderen

Geüniformeerde dienstverlening
Marketing

Keuzevakken PIE

☐

Product maken en
verbeteren
☐ Robotica

☐

CNC-technieken

Keuzevakken BWI

☐
☐

☐

Meubelmaken

Design & decoratie
Interieur, ontwerp en
design

* Alleen in combinatie met elkaar te kiezen!
Dit vakkenpakket is onder voorbehoud en afhankelijk van het resultaat van de groepsbespreking en
de roostertechnische mogelijkheden.
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Dit vakkenpakket is onder voorbehoud en afhankelijk van het resultaat van de groepsbespreking en
de roostertechnische mogelijkheden.

