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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

de leerlingen van klas mavo 3 

 

 

  

Mijdrecht,  28 maart 2014 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Op dit moment vinden de individuele gesprekken omtrent de vakkenpakketkeuze van uw 

zoon of dochter met de decaan plaats. In dit gesprek wordt een voorlopig vakkenpakket 

gekozen en mee naar huis genomen. Op vrijdag 25 april a.s. moet de definitieve keuze 

vastgesteld worden. Zonder wijzigingen kunt u het voorlopige formulier van uw zoon of 

dochter ondertekenen en laten inleveren. 

 

Als u nog twijfelt over het keuzepakket van uw zoon of dochter, of als u nog vragen heeft 

over deze pakketkeuze, dan nodig ik u hiervoor graag uit voor een 15-minuten gesprek. 

Uw zoon of dochter verwacht ik uiteraard ook bij dit gesprek. De gesprekken vinden 

plaats in de decanaatruimte in kamer B.03 VeenLanden College in Mijdrecht. 

 

Als u geen twijfels of vragen meer heeft, wil ik u vragen het vakkenpakket van uw zoon 

of dochter te ondertekenen en uiterlijk 25 april mee naar school te geven. Een leeg 

vakkenpakketformulier is bijgevoegd. 

 

Wilt u (indien nodig) onderstaande strook invullen en mee geven aan uw zoon/dochter of 

per e-mail versturen naar hst@hetvlc.nl? 

 

Met vriendelijke groeten, 

VeenLanden College 

 

Emil Hoogstad, 

decaan mavo 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze strook vóór maandag 7 april inleveren bij Emil Hoogstad of per e-mail 

 

De ouder(s)/verzorger(s) van .....................................................,   klas ……………….  

 

willen graag een gesprek met de decaan over de vakkenpakketkeuze. 

Wij wensen bij voorkeur een gesprek op: (graag meerdere mogelijkheden, zowel in de 

avond als in de middag, aankruisen. Eventueel voorkeur vermelden). 

 

O maandag 14 april 16.00-18.00 u  O maandag 14 april  18.30-20.00 u 

O dinsdag 15 april  16.00-18.00 u  O dinsdag 15 april  18.30-21.00 u 

O woensdag 16 april  16.30-18.00 u  O woensdag 16 april   18.30-21.00 u 

O donderdag 17 april  16.00-18.00 u  O donderdag 17 april   18.30-21.00 u 

 

O dinsdag 22 april  16.00-18.00 u  O dinsdag 22 april  18.30-21.00 u 

O vrijdag 25 april 08.15-17.00 u   
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Lever dit formulier uiterlijk 25 april volledig ingevuld en ondertekend in bij de decaan! 

Naam leerling: Klas: 
  

1. Gemeenschappelijk deel 

Nederlands Culturele Kunstzinnige Vorming Sectorwerkstuk 

Engels Lichamelijke Opvoeding Loopbaanoriëntatie 

Maatschappijleer Godsdienst/Levensbeschouwing Mentoraat 
 

2. Sectordeel: kies eerst een sector en vervolgens sectorkeuzevakken 

Economie  
Zorg 

Welzijn 
 Techniek  Landbouw  

verplicht verplicht verplicht verplicht 

Ec X Bi X Wi X Wi X 

  Nask1 X  

kies 1 vak kies 1 vak  Geen keuze kies 1 vak 

Fa  Wi    
  
  

Bi  

Wi  Gs  Nask1   

Du  Ak   

3. Vrije deel: kies 2 vakken (in de kolom van jouw sector) die je nog niet gekozen hebt. Je mag alleen vakken            
kiezen die je in klas 3 gehad hebt. 

Fa  Fa  Fa  Fa  

Du  Du  Du  Du  

Wi  Wi  Nask2  Ec  

Nask1  Nask1  Gs  Nask1  

Nask2  Nask2  Ak  Nask2  

Gs  Gs  Ec  Gs  

Ak  Ak  Bi  Ak  

Bi  Ec  Te  Bi  

Te  Te    Te  

    

 
Als je voldoet aan de eisen voor een extra vak en hiervoor in aanmerking wilt komen (afhankelijk van de 
roostermogelijkheden), vul dat dan hieronder in. Een extra vak kies je voor een heel jaar. 
 

Vak:  

 
 
Handtekening leerling:   Handtekening ouder/verzorger:  

 

Vakkenpakket mavo 
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