
Maandag 8 februari 2016

Welkom bij de informatieavond…



• In twee stappen naar 
klas 4.

• 12 Vakken in mavo 3.
• 15 Vakken aangeboden.
• Keuze maken in april.

Vakkenpakketkeuze klas 2



Keuze maken

• Capaciteiten;

• belangstelling;

• toekomstplannen.



 toekomstplannen

 klas 3

 overgang

 geen uitzondering

Iedereen kiest…



Hoe gaan we kiezen?

Mentorles.
Qompas
Decaan.
Ouders.
Leerling.
Vakdocent.
Tijdpad.





Verplichte vakken klas 3

• Nederlands en Engels.
• Geschiedenis, 

wiskunde en economie.
• Levensbeschouwing en 

lichamelijke opvoeding



Keuzevakken klas 3

Kies Frans of Duits.
Kies nask1 of nask2.
Kies tekenen, muziek of 

handvaardigheid (CKV).



Tenslotte

 2 nog niet gekozen vakken 
uit:
Frans, Duits, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, 
aardrijkskunde, examen 
tekenen.



Let op: tekenen!

• Tekenen CKV:
1 uur tekenen en 1 uur CKV.
Wordt afgesloten in de 3e klas.

• Tekenen als examenvak:
1 uur tekenen en 1 uur kunstgeschiedenis.
In klas 4 te kiezen als volwaardig examenvak.

 Beide kiezen kan!



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

Twee vrije keuzevakken:
Keuze uit: Frans, Duits, natuurkunde (nask1), scheikunde (nask2), 
biologie, aardrijkskunde, tekenen (examenvak)



Vooruitkijken

In mavo 3 wordt in april de sector 
definitief gekozen.

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

• Economie: Ne, En, ec, wi/Du/Fa en 2 keuzevakken

• Zorg Welzijn: Ne, En, bi, wi/gs/ak en 2 keuzevakken

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



Alle sectoren bestrijken



Keuzeformulier

4. voorlopige sector   
(richting geven)

1. verplichte vakken 2. verplichte keuzevakken

3. vrije keuze

5. ondertekening



Havo ambities?

Kies:

• Nederlands;

• Engels;

• 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



Hartelijk dank voor uw aandacht!

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

• 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)


