Informatie over wiskunde-plus
In de bovenbouw kun je het vak wiskunde als keuzevak in je pakket opnemen.
Daarmee kun je eindexamen wiskunde doen op MAVO- niveau.
Voor leerlingen met wiskunde in het vakkenpakket, die willen doorstromen naar de
HAVO, is de onderstaande informatie van belang.
Voor leerlingen is er de mogelijkheid om in klas 4 een extra lesuur wiskunde te
volgen. We noemen dat het ‘wiskunde- plus’ lesuur. In dit wekelijkse lesuur wordt
extra leerstof behandeld die nodig is om een goede aansluiting te maken met
wiskunde B. Binnen het profiel N&T is wiskunde B verplicht. Binnen het profiel N&G
kan zowel Wi-A als Wi-B gekozen worden. Hetzelfde geldt voor het profiel E&M.
Wanneer je een profiel met natuurkunde in het pakket kiest is Wiskunde B sowieso
verplicht.
Bij de keuze voor wiskunde B op de HAVO zal de leerling een toelatingstest moeten
doen. Hiervoor moet een 7 behaald worden.
Ook als je voor een MBO opleiding kiest kan wiskunde- plus een belangrijke keuze
zijn. Denk bijvoorbeeld aan beroepen die te maken hebben met bouwkunde,
natuurkunde, computers, economie e.d.
Wiskunde plus kun je alleen kiezen wanneer je eindcijfer in klas 3 minimaal een 6.5
is.

Informatie over maatschappijleer en maatschappijkunde.
Het vak Maatschappijleer rond je af in klas 3. Het is het eerste cijfer dat meetelt voor
je diploma. Elke leerling in klas 3 volgt Maatschappijleer, het is een verplicht
onderdeel.
In klas 4 kun je maatschappijkunde als examenvak kiezen. Net als bij
maatschappijleer in klas 3 worden de onderwerpen politiek en criminaliteit
behandeld. Je gaat er dieper op in. Nieuwe onderwerpen zijn de pluriforme
samenleving en Europa.

Informatie over Technologie.
Wanneer je technologie in klas 3 gevolgd hebt kun je dit als 7e examenvak kiezen.
Technologie heeft alleen een schoolexamen (SE) en geen centraal examen (CE).
Technologie sluit goed aan bij alle profielen. Bij doorstroom naar de HAVO bereidt
het goed voor op het nieuwe vak Informatietechnologie.

