
Dinsdag 7 februari 2017

Welkom bij de informatieavond 2e klas



• In twee stappen naar klas 4.

• 12 vakken in mavo 3.

• 16 vakken aangeboden.

• Keuze maken in april.

Vakkenpakketkeuze



• Capaciteiten.

• Belangstelling.

• Toekomstplannen.

Keuze maken



• Toekomstplannen.

• Geen uitzondering.

• Overgang.

• Klas 3.

Iedereen kiest



• Mentorles.

• Qompas.

• Decaan – ouders – leerling – vakdocent.

• Tijdpad.

Hoe gaan we kiezen?





• Nederlands en Engels.

• Geschiedenis, wiskunde en economie.

• Levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding.

Verplichte vakken klas 3



• Kies Frans of  Duits.

• Kies nask1 of  nask2.

• Kies tekenen, muziek of  handvaardigheid 

(CKV).

Keuzevakken klas 3



• 2 nog niet gekozen vakken uit:

Frans, Duits, natuurkunde, scheikunde, biologie, 

aardrijkskunde, examen tekenen, LO2.

Tenslotte



• Tekenen CKV: 1 uur tekenen en 1 uur CKV.

Wordt afgesloten in de 3e klas. Of:

• Tekenen als examenvak: 1 uur tekenen en 

1 uur kunstgeschiedenis. 

In klas 4 te kiezen als volwaardig examenvak.

Let op: tekenen!

 Beide kiezen kan!



• 2 uur LO2 in de week, naast het 

gemeenschappelijk deel.

• LO2 als examenvak: Sporten, praktische en 

theoretische opdrachten.

In klas 4 te kiezen als examenvak.

Let op: LO2



• Twee vrije keuzevakken:

• Keuze uit: Frans, Duits, natuurkunde (nask1), 

scheikunde (nask2), biologie, aardrijkskunde, tekenen 

(examenvak), LO2 (examenvak)

Overzicht 12 vakken in mavo 3

Verplicht:
• Nederlands

• Engels

• wiskunde

• economie

• geschiedenis

• levensbeschouwing

• lichamelijke opvoeding

Drie verplichte keuzevakken:
• Frans/ Duits

• nask1/ nask2

• CKV: tekenen/ muziek/ handvaardigheid



In mavo 3 wordt in april het profiel definitief  
gekozen.

Vooruit kijken



• Techniek: Ne, En, wi, nask1, 2 keuzevakken.

• Economie: Ne, En, ec, wi/Du/Fa, 

2 keuzevakken.

• Zorg en Welzijn: Ne, En, bi, wi/gs/ak, 

2 keuzevakken.

• Groen: Ne, En, wi, nask1/bi, 2 keuzevakken.

Profielen



• Kies voor: Nederlands, Engels, wiskunde, 

economie, biologie, natuurkunde.

Alle profielen



Keuzeformulier

4. Voorlopig profiel

(richting geven)

1. verplichte vakken 2. verplichte keuzevakken

3. vrije keuze

5. ondertekening



Kies: Nederlands, Engels en wiskunde.

Denk aan havo profielen:

• Cultuur & Maatschappij: gs + mvt + 2e mvt/te

• Economie & Maatschappij: ec + gs + wi

• Natuur & Gezondheid: nask2 + bi + wi

• Natuur en Techniek: nask1 + nask2 + wi

Havo ambities



• Mijdrecht

decaan: Emil Hoogstad (hst@hetvlc.nl)

teamleider: Iris Versteeg (ves@hetvlc.nl)

• Vinkeveen

decaan: Roos de Lang (lan@hetvlc.nl)

teamleider: Hildy van Anken (ank@hetvlc.nl)

Vragen? Aarzel niet! 
Vraag vakdocent, mentor of decaan!



Wat zeggen 
anderen dat 
jij goed kan?

Welke 
eigen schappen
vind je 
belangrijk?

Wat vond 
je moeilijk 
vandaag?

Wat kan 
je goed?

Wat heb je  
vandaag
geleerd

Waar ben 
je trots op  
vandaag?  

Aantal deelnemers 
minimaal 2 (ouder en 
een kind), maar het liefst 
met het hele gezin.  

Locatie 
aan de keukentafel. 

Tijdstip  
vlak voor of na het eten. 
Veel plezier!



Wat vind je later  
belangrijk in je werk?

EEN PRETTIG 
GESPREK!
AAN DE KEUKENTAFEL

Waar doe jij 
moeite voor?

Het reflectie recept
1.  Warm het gesprek op 

met een compliment
2.    Meng vervolgens 

uw zoon of dochter’s  
kwaliteiten met een  
paar eetlepels vertrouwen

3.  Stel een handje open  
vragen en luister goed 
naar de antwoorden 
van je kind

4.  Maak het gesprek 
af met een snufje 
informatie over  
eventuele vervolgstappen

5. Serveer met een glimlach
 Succes!

Wat zijn jouw  interesses?

Wie vind jij  

inspirerend?

YOUR
PLACE-TO- 

BE-MAT
WAAR WIL  

JIJ ZIJN?

Deze placemat is een uitgave van Project Stimulering 
LOB van de VO-raad, de sectororganisatie van het 
voortgezet onderwijs.

Waar ben jij goed in?






