PROFIELKEUZE 3 HAVO
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Naam leerling:
__________________________
Klas:

_________

Leerlingnummer:

________

Nederlands

X

HANDTEKENING

Engels

X

Ouder/verzorger:

Maatschappijleer

X

Lichamelijke Opvoeding

X

_________________________

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)

X

Leerling:

Profielwerkstuk

X

Mentoruur/LOB

X

____________________________

+ PROFIELDEEL

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Economie

X

Biologie

X

Wiskunde B

X

KIES 1 VAK UIT:
Frans

Geschiedenis
KIES 1 VAK UIT:

X

Scheikunde
KIES 1 VAK UIT:

X

Natuurkunde

X

Scheikunde

X

Duits

Wiskunde A

Wiskunde B

KIES 1 VAK UIT:

KIES 1 VAK UIT:

Wiskunde B

Wiskunde A

Biologie

Aardrijkskunde

KIES 1 VAK UIT:

KIES 1 VAK UIT:

Wiskunde D

Economie

Frans

Aardrijkskunde

KIES 1 VAK UIT:

Duits

Natuurkunde

Frans

Aardrijkskunde

Duits

Bedrijfseconomie

Geschiedenis

X

Muziek
Tekenen
+ VRIJE DEEL (1 vak verplicht)

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Frans

Frans

Frans

Frans

Duits

Duits

Duits

Duits

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Geschiedenis

Wiskunde A

Biologie

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Biologie

Bedrijfseconomie

Economie

Muziek

Wisk. D(alleen met Wisk.
B)
Natuurkunde

Bedrijfseconomie

Tekenen

Economie

Economie

Muziek

Bedrijfseconomie

Tekenen

Muziek

Bedrijfseconomie
Muziek

Tekenen

Tekenen

Wiskunde D
Biologie

Mijn (eventueel) 2e vak in het vrije deel is : _______________________________________
Er bestaat een kans dat dit vak niet ingeroosterd kan worden. (z.o.z.)

Vrije deel:

1e vak aangeven met

Vrije deel:

eventueel 2e vak in het vrije deel aangeven met

X2
TOELICHTING KEUZEFORMULIER Z.O.Z.

TOELICHTING OP HET KEUZEFORMULIER 3 HAVO
Gemeenschappelijk Deel: verplicht.
Profieldeel: Bijvoorbeeld: bij het profieldeel Economie en Maatschappij zijn economie en geschiedenis verplicht en moet er
gekozen worden uit wiskunde A of wiskunde B EN uit Frans, Duits, aardrijkskunde en bedrijfseconomie. De keuze aanvinken.
Vrije deel: Kies niet dubbel. Is b.v. Duits reeds gekozen in het profieldeel dan Duits niet meer aanvinken in het vrije deel.
Overgangsnormen: Zie schoolgids.
Er zal naar gestreefd worden de gemaakte keuzes te verwezenlijken. Een en ander hangt af van de plaatsbaarheid
en de groepsgrootte. Bij een te geringe deelname zal een keuze niet mogelijk zijn.
Opmerkingen:
1.
a. Alleen de vakken en vakkencombinaties die het keuzeformulier biedt zijn toegestaan.
b. Met toestemming van de rapportvergadering in de derde klas mag een leerling een extra vak kiezen in het vrije
deel.
2.
Een extra vak is een tweede (of derde) vak in het vrije deel. Een extra vak wordt ingeroosterd als een sprokkelvak.
Een sprokkelvak wordt beperkt meegenomen bij het maken van het lesrooster. Een leerling wordt alleen ingedeeld bij een
sprokkelvak als het rooster er voor de andere leerlingen niet door verslechtert. Nadat het rooster is samengesteld, wordt
contact gezocht met de leerlingen van wie het extra vak niet geplaatst kon worden. Samen bekijken we dan hoe het extra vak
toch gevolgd kan worden (deels of geheel in eigen tijd). Soms kiest een leerling er dan voor om een ander vak dan het extra
vak met zelfstudie te volgen. Dit is zo al enkele jaren de praktijk. Sprokkelvakken blijven die status behouden in leerjaar 5.
Indien een vak ingeroosterd kan worden in leerjaar 4, biedt dat geen garantie voor leerjaar 5. Doubleurs en leerlingen die
doorstromen van 4 vmbo-t naar 4 havo, mogen in principe geen tweede vrije deel vak kiezen.
3.
Er kan muziek OF tekenen worden gekozen. Het is enkel mogelijk om de vakken muziek EN tekenen te kiezen
wanneer één van deze vakken de status van extra vak/sprokkelvak heeft.
4.
Natuurkunde en scheikunde worden niet aangeboden in de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie &
Maatschappij. Het vak natuurkunde mag enkel als extra vak in het vrije deel gekozen worden bij het profiel Economie en
Maatschappij waarbij we niet kunnen garanderen dat dat vak kan worden ingeroosterd. Het betreft dan een sprokkelvak.
Sprokkelvakken blijven die status behouden in leerjaar 5.
Bijzonderheden:
Ieder vak heeft een bepaald aantal StudieLastUren (SLU):
400 SLU
360 SLU
320 SLU
120 SLU
80 SLU

Nederlands, Frans, Duits, natuurkunde, biologie en economie
Engels en wiskunde
wiskunde D, scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis, bedrijfseconomie, muziek en tekenen
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
profielwerkstuk

Sommige vakken sluiten niet af met een Centraal Examen (CE), maar met een Schoolexamen (SE):
Bijzonderheden SE-vakken
Eindbeoordeling met een cijfer
Combinatiecijfer
Eindbeoordeling Voldoende / Goed
Januari 2022

maatschappijleer, wiskunde D
ckv, maatschappijleer, profielwerkstuk
lichamelijke opvoeding

