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

Naam:

Mentor:

Klas:

Leerlingnummer:

Vul hier je huidige 3 mavo profiel in en geef aan welke vakken je binnen je profiel verder nog kiest.
Let op: je kunt alléén vakken kiezen die je al in 3 mavo hebt gehad.
Zorg en welzijn
Gemeenschappelijk deel

Economie
Gemeenschappelijk deel

Landbouw
Gemeenschappelijk deel

Techniek
Gemeenschappelijk deel

x

Nederlands

x

Nederlands

x

Nederlands

x

Nederlands

x

Engels

x

Engels

x

Engels

x

Engels

x

Lichamelijke opvoeding 1

x

Lichamelijke opvoeding 1

x

Lichamelijke opvoeding 1

x

Lichamelijke opvoeding 1

Profielvak:
x

Biologie

Kruis 1 profielkeuzevak aan:

Profielvak:
x

Economie*

Kruis 1 profielkeuzevak aan:

Profielvak:
x

Wiskunde*

Profielvakken:
x

Wiskunde*

x

Natuurkunde*

Kruis 1 profielkeuzevak aan:

Aardrijkskunde

Duits**

Biologie*

Geschiedenis

Frans **

Natuurkunde

Maatschappijkunde

Wiskunde*

Wiskunde

Kruis 1 vak aan:

Kruis 2 vakken aan:

Kruis 2 vakken aan:

Kruis 2 vakken aan:

Duits*

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Frans *

Duits**

Biologie

Biologie

Frans **

Economie

Scheikunde*

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuurkunde

Geschiedenis

Maatschappijkunde

Scheikunde*

Maatschappijkunde

Wiskunde*

Kruis 1 vak aan:

Kruis 1 vak aan:

Kruis 1 vak aan:

Kruis 1 vak aan:

Kruis 1 vak aan:

Art & Design

Art & Design

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Lichamelijke opvoeding 2

Lichamelijke opvoeding 2

Art & Design

Art & Design

Wiskunde

Maatschappijkunde

Economie

Economie

Maatschappijkunde

Maatschappijkunde

Lichamelijke opvoeding 2

Lichamelijke opvoeding 2

*) nodig voor doorstroom naar havo (afhankelijk van het gekozen profiel)
**) je mag slechts één taal kiezen, dus Frans óf Duits. Je hebt Frans of Duits nodig voor doorstroom naar havo
Voor alle keuzevakken geldt: bij een groepsgrootte kleiner dan 15, kan besloten het vak niet aan te bieden.

Bij deze gaan wij akkoord met bovenstaande profielkeuze
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

Datum:

Datum:

Opmerkingen doorstromen van mavo naar havo:
Voorwaarde om door te stromen van mavo naar havo is dat een leerling geslaagd is voor de mavo inclusief een plusvak. Daarnaast meldt de leerling zich vóór 1
maart aan bij de decaan en levert daarbij een bewijs van inschrijving MBO in (zorg altijd voor een plan B).
Op het ARHC heeft elke leerling in 4 mavo standaard een plusvak en doet in het examenjaar daarom in 7 vakken examen (het 8ste examenvak, maatschappijleer,
hebben zij in 3 mavo al afgesloten). Een plusvak is een examenvak, óf een vak met alleen een schoolexamen. Als je gedurende het examenjaar een plusvak laat
vallen, dan heb je géén toegang meer tot de havo.
Wanneer ben je kansrijk op de havo?
Als je op de mavo op je eindlijst voor alle vakken een 7 hebt en je hebt maximaal 1 x een 6, dan ben je kansrijk op de havo.
Toelichting: op de havo halen leerlingen die opstromen vanuit de mavo gemiddeld een punt lager. Dat betekent dat je dan gemiddeld genomen zou kunnen
eindigen met allemaal 6-en en 1 x een 5. Daarmee ben je geslaagd op de havo en dus kansrijk.
Voor toegang tot de profielen in HAVO 4 heeft de leerling examen gedaan in:
wiskunde, nask1 en nask2 voor het profiel Natuur en Techniek (logische vervolgstap vanuit het profiel Techniek. NT wordt echter alleen in
uitzonderlijke gevallen gekozen i.v.m. het verplichte vak wiskunde B)
wiskunde, biologie en nask2 voor het profiel Natuur en Gezondheid (logische vervolgstap vanuit het profiel Landbouw)
wiskunde en economie voor het profiel Economie en Maatschappij (logische vervolgstap vanuit het profiel Economie)
een moderne vreemde taal: Frans of Duits voor het profiel Cultuur en Maatschappij (logische vervolgstap vanuit het profiel Zorg of Economie)
Een leerling dient er rekening mee houden dat hij/zij wellicht voor één of meer vakken een aansluitprogramma moet doen in de periode tussen 1 maart en
september.
Procedure
Leerling meldt zich aan bij de decaan voor 1 maart inclusief bewijs van inschrijving MBO. Leerling heeft vervolgens een gesprek met de decaan waarbij het
vakkenpakket, de profielkeuze, motivatie en werkhouding besproken worden. Indien de leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de profielen,
is toegang tot de havo bij het A. Roland Holst niet mogelijk. Leerling, ouder, teamleider en decaan gaan vervolgens in gesprek over wat wel mogelijk en haalbaar
is en hoe dit eventueel bereikt kan worden.
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