Profielkeuze HAVO 2021-2023
Naam:

Klas:

Verplichte vakken









Nederlands
Engels
Maatschappijleer (alleen in leerjaar 4)
Culturele Kunstzinnige Vorming (alleen in leerjaar 4)
Lichamelijke Opvoeding
Profielwerkstuk
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

o
Cultuur en Maatschappij
o
Economie en
(C&M)
Maatschappij (E&M)
Verplichte profielvakken

 Geschiedenis
 Rekenen ***

o
Natuur en Gezondheid
o
Natuur en Techniek
(N&G)
(N&T)

Verplichte profielvakken

Verplichte profielvakken







Economie

Geschiedenis
Kies wiskunde A of B:

Biologie

Scheikunde
Kies wiskunde A of B:

Verplichte profielvakken





Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

❑ Wiskunde A
❑ Wiskunde B

❑ Wiskunde A
❑ Wiskunde B

Profielkeuzevakken

Profielkeuzevakken

Profielkeuzevakken

Profielkeuzevakken

Het maatschappelijke vak:

Kies 1 vak:

Kies 1 vak:

Kies 1 vak:



❑ Aardrijkskunde**
❑ Duits
❑ Frans

❑ Aardrijkskunde**
❑ Natuurkunde (verplicht

❑ Biologie
❑ Natuur, Leven &

Kies een taal:

❑ Frans
❑ Duits

Aardrijkskunde

Het cultuurvak:

❑ Kunst Beeldende vorming*
❑ Frans
❑ Duits

met wiskunde B)**

Technologie (NLT)*

❑ Natuur, Leven &
Technologie (NLT)*

Vrije ruimte vak 1 (VR1)

Vrije ruimte vak 1 (VR1)

Vrije ruimte vak 1 (VR1)

Vrije ruimte vak 1 (VR1)

Kies 1 vak:

Kies 1 vak:

Kies 1 vak:

Kies 1 vak:

❑ Wiskunde A
❑ Biologie
❑ Bewegen Sport &

❑ Aardrijkskunde**
❑ Economie
❑ Kunst Beeldende Vorming ❑ Kunst Beeldende Vorming

Maatschappij (BSM)*

❑ Duits
❑ Frans
❑ Bedrijfseconomie (BE)
❑ Onderzoek & Ontwerpen
(O&O)*

(KUBV)*

❑ Biologie
❑ Bewegen Sport en
Maatschappij (BSM)*

❑ Duits
❑ Frans
❑ Bedrijfseconomie (BE)
❑ Natuurkunde (verplicht
met wiskunde B)**

(KUBV)*

❑ Frans
❑ Duits
❑ Bewegen Sport en
Maatschappij (BSM)*

❑ Natuur, Leven &
Technologie (NLT)*

❑ Onderzoek & Ontwerpen
(O&O)*

❑ Economie
❑ Kunst Beeldende Vorming
(KUBV)*

❑ Frans
❑ Duits
❑ Bewegen Sport en
Maatschappij (BSM)*

❑ Natuur, Leven &
Technologie (NLT)*

❑ Onderzoek & Ontwerpen
(O&O)*

❑ Onderzoek & Ontwerpen
(O&O)*
* De vakken: KUBV, BSM, O&O en NLT kunnen niet samen gekozen worden in het vakkenpakket.
** De vakken: Aardrijkskunde en Natuurkunde kunnen niet samen gekozen worden in het vakkenpakket.
*** Alleen verplicht voor leerlingen die geen examen afleggen in wiskunde A.

Voor alle keuzes geldt dat er alleen groepen worden samengesteld bij
voldoende belangstelling en indien roostertechnisch mogelijk.
LET OP! Je kunt een vak maar één keer kiezen.

Extra vrije ruimte vak
Het kiezen van een extra vrije ruimte vak heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het
aantal studie-uren dat je hebt. Je hebt meer leerstof, meer huiswerk, meer toetsen etc. Deze
extra vrije ruimtevakken worden niet meegenomen bij het maken van het rooster. Kies je een
extra vak dan lever je hiervoor ook voor 1 februari 2021 een maatwerkformulier in bij het
maatwerkloket.
Ga in gesprek met de decaan indien jouw wensen afwijken van de mogelijkheden binnen de
profielen. We gaan, waar mogelijk, op zoek naar een maakwerkoplossing. Hiervoor maak je
vervolgens gebruik van de procedure van het maatwerkloket.
Denk bij een extra vak aan de vakken op de voorkant van dit formulier en aan: Cambridge
English en de modules Versterkt Taal Onderwijs (VTO) Frans/Duits****.

Extra vak:

Bijzondere wensen:

Datum:
Handtekening leerling

Handtekening ouders/verzorgers

* De vakken: Kunst Beeldende Vorming, BSM, O&O en NLT kunnen niet samen gekozen worden in het
vakkenpakket
** De vakken: Aardrijkskunde en Natuurkunde kunnen niet samen gekozen worden in het
vakkenpakket
**** Aan het volgen van VTO zijn kosten verbonden: VTO Frans €300,- en VTO Duits €150,- . Zie de

vakkenwijzer voor informatie over de inhoud van VTO.

S.v.p. ondertekenen door leerling en ouders/verzorgers
voor 1 februari 2021 inleveren bij de coach

