4 HAVO Profielkeuze 2022-2023
(22 november 2021- Profielkeuzeformulier onder voorbehoud van wijzigingen)

Naam:

Mentor:

Klas:

Leerlingnummer:

Kruis 1 van de 4 profielen aan:
Cultuur en Maatschappij

Gemeenschappelijk deel

Economie en Maatschappij

Gemeenschappelijk deel

Natuur en Gezondheid

Gemeenschappelijk deel

Natuur en Techiek

Gemeenschappelijk deel

x

Nederlands

x

Nederlands

x

Nederlands

x

Nederlands

x

Engels

x

Engels

x

Engels

x

Engels

x

Maatschappijleer

x

Maatschappijleer

x

Maatschappijleer

x

Maatschappijleer

x

Lichamelijke opvoeding

x

Lichamelijke opvoeding

x

Lichamelijke opvoeding

x

Lichamelijke opvoeding

x

Ckv

x

Ckv

x

Ckv

x

Ckv

Profielvakken:
x

Geschiedenis

Kruis 1 moderne vreemde taal aan:

Profielvakken:

Profielvakken:

x

Economie

x

Biologie

x

Natuurkunde

x

Geschiedenis

x

Scheikunde

x

Scheikunde

x

Wiskunde B

Kruis 1 soort wiskunde aan:

Kruis 1 soort wiskunde aan:

Duits

Wiskunde A

Wiskunde A

Frans

Wiskunde B

Wiskunde B

Kruis 1 maatschappijvak aan:

Profielvakken:

Kruis 1 vak aan:

Kruis 1 vak aan:

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Maatschappijwetenschappen

Bedrijfseconomie

Natuurkunde

Profielkeuzevak:
x

Biologie

Maatschappijwetenschappen
Kruis 1 cultuurvak aan:
Art & Design
Filosofie
Vrije deel:

Vrije deel:

Vrije deel:

Vrije deel:

Kruis 1 keuzevak aan:

Kruis 1 keuzevak aan:

Kruis 1 keuzevak aan:

Kruis 1 keuzevak aan:

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Art&design i.c.m kunst algemeen

Art&design i.c.m kunst algemeen

Art&design i.c.m kunst algemeen

Art&design i.c.m kunst algemeen

Bewegen, sport en maatschappij
Wiskunde A (nodig voor doorstroom naar

Bewegen, sport en maatschappij

Duits (nodig voor doorstroom naar VWO)

Duits (nodig voor doorstroom naar VWO)

VWO)

Duits (nodig voor doorstroom naar VWO)

Frans (nodig voor doorstroom naar VWO)

Frans (nodig voor doorstroom naar VWO)

Frans (nodig voor doorstroom naar VWO)

Filosofie

Filosofie

Filosofie
Maatschappijwetenschappen

Plusvak zonder lesgarantie (vul in):

Plusvak zonder lesgarantie (vul in):

Plusvak zonder lesgarantie (vul in):

Plusvak zonder lesgarantie (vul in):

...............................
...............................
...............................
...............................
Bij een groepsgrootte kleiner dan 15 kan besloten worden dat het vak niet aangeboden wordt. Er moet dan een ander vak gekozen worden.
Een plusvak wordt niet ingeroosterd. Er wordt maatwerk geleverd, zodat het betreffende vak zoveel mogelijk gevolgd kan worden, naast het reguliere rooster.

Bij deze gaan wij akkoord met bovenstaande profielkeuze
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

Datum:

Datum:

Opmerkingen:
Wiskunde B: je mag wiskunde B volgen als in de laatste periode van 2 modules in quest 3 de wiskunde B-stroom hebt gevolgd of als in havo 3 in
de laatste periode 3 toetsen in de wiskunde B-stroom is gevolgd. Wanneer je opstroomt vanuit de mavo kan je geen wiskunde B kiezen.
Plusvak: wil je na het behalen van je havodiploma naar het vwo, houd er dan rekening mee dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat (zie
het profielkeuzeformulier van het vwo hieronder). Bovendien zijn op het vwo een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) en wiskunde
verplicht. Het is dus raadzaam om in dat geval een taal of wiskunde als plusvak in je havo-pakket op te nemen. Daarnaast staat het je natuurlijk
vrij om een plusvak te kiezen, bijvoorbeeld omdat je denkt dat het nuttig zal zijn bij een vervolgstudie, of omdat je het gewoon een erg leuk vak
vindt.
Plusvak zonder lesgarantie
Kies je voor een plusvak, dan is er geen lesgarantie voor dit vak omdat dat onoverkomelijke roostertechnische problemen op zou leveren. Dat
betekent dat we niet kunnen beloven dat het plusvak gegeven wordt op uren waarin je in staat bent die les te volgen. De lessen worden niet
ingeroosterd. Soms lukt het om een uur per week te volgen, maar soms is zelfs dat onmogelijk. In dat geval moet je zelf de stof voor dat vak in
je eigen tijd je eigen maken. Je moet dus de zelfstandigheid hebben om de stof op eigen kracht te doorlopen en zelf het initiatief nemen om
medeleerlingen of docenten om hulp te vragen. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een plusvak niet aangeboden wordt omdat
geen enkele leerling het vak binnen een profiel gekozen heeft.
Praktisch
Ook voor een plusvak moeten alle toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen die in het PTA staan, gemaakt worden. In het rooster van
de toetsperiodes proberen we rekening te houden met plusvakken, maar het kan gebeuren dat je drie toetsen op een dag moet maken. Bij
toetsen die tussendoor gegeven worden, moet je zelf afspraken maken met de docent.
Het is een plusvak, dus je mag er mee stoppen.
Als je voor een plusvak kiest, dan heb je de intentie om het vak het hele schooljaar te volgen. Als je toch besluit te willen stoppen met het
plusvak, moeten je ouders/verzorgers de decaan hier schriftelijk van in kennis stellen. Dat mag ook via e-mail. Je bespreekt dit met de decaan.
Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, moet je met een loopbriefje de vak-verwijdering regelen. Je licht je beslissing naar de docent toe en
neemt tot slot afscheid.
Het is een plusvak, dus je kan ook verplicht worden ermee te stoppen.
Als je halverwege het jaar niet voldoet aan de bevorderingsnormen, of als je onvoldoende staat voor het plusvak, kan je door de school worden
verplicht het plusvak te laten vallen.
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