Richtlijnen bij het invullen van het vakkenpakket.
-

Je kiest minimaal één van de onderstaande profielen.
De vrije ruimte vul je aan met vakken naar keuze tot je een pakket met 6 vakken hebt. Een
combinatie van meerdere profielen is dus mogelijk.
Voor leerlingen met goede resultaten is het mogelijk in 7 vakken examen te doen, mits de
vergadering dit verantwoord vindt. In klas 4 mag je geen vakken laten vallen.
NaSk 1 (natuurkunde) kan NIET zonder wiskunde gekozen worden.

Profielen MAVO
1
2
3
4

Zorg en welzijn
Nederlands
Engels
Biologie
Wiskunde of
maatschappijkunde
of geschiedenis of
aardrijkskunde

Economie
Nederlands
Engels
Economie
Wiskunde
of Frans of
Duits

Techniek
Nederlands
Engels
Natuurkunde
Wiskunde

Groen
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
of Biologie

5
6
7
-

Wanneer je na je examen door wilt stromen naar de HAVO dan maak je allereerst een
profielkeuze voor de MAVO. Vervolgens zal je je vakkenpakket ook moeten laten
aansluiten op minimaal 1 van de profielen op de HAVO.
Op het keuze formulier kun je aangeven of je wiskunde plus wilt volgen. Je krijgt dit 1
lesuur per week.

VERPLICHTE EXAMENVAKKEN VOOR AANSLUITING MET DE HAVO
Gewenste profielkeuze HAVO:
Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij

Dan moet de vakkenkeuze op de MAVO
zijn:
Wiskunde (inclusief wiskunde plus)
Nask1
Nask2
Wiskunde
Nask2
Biologie
Wiskunde
Economie
Geschiedenis
Moderne Vreemde Taal
Geschiedenis
Een 2e MVT of K&M is gewenst

Als je in MAVO 4 gestart bent met een bepaald profiel dan gaan we er vanuit dat je profiel met
bijbehorend vakkenpakket houdt. Het is inhoudelijk en logistiek onwenselijk dat je van profiel of vak
verandert. Omdat er individuele gevallen mogelijk zijn waarin een overstap toch wijzer is, kan je
daartoe een verzoek indienen bij de afdelingsleider bovenbouw. Om over te mogen stappen heb je
altijd toestemming van een ouder/verzorger nodig. Let op: wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden als
deze rooster technisch ook mogelijk zijn.

