
 

 

 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 

en de leerlingen van havo 3 

 

 

 

Mijdrecht, maart 2014      DECANAAT HAVO 

 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

De leerlingen uit de derde klas sluiten aan het einde van dit schooljaar de eerste fase van het 

voortgezet onderwijs af. Zij zullen bij overgang naar de vierde klas de Tweede Fase binnen 

stappen. 

 

Op de onlangs gehouden informatieavond heeft u kunnen horen hoe de inrichting van het 

onderwijs vanaf havo 4 op het VLC is geregeld. Ik zet het nog even voor u op een rijtje:  

In havo 4,5  volgen de leerlingen: 

 

1. Het gemeenschappelijk deel, dit bestaat uit de vakken: Godsdienst, Nederlands, 

Engels, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke 

Opvoeding.  

2. Het profieldeel, dit bestaat uit enkele verplichte vakken en één,twee of drie 

profielkeuzevakken.  

3. Het vrije deel, dit bestaat uit tenminste één vrij te kiezen vak. Twee vrije ruimte 

vakken kunnen gekozen worden als er in klas drie goede cijfers gehaald worden. 

Met twee vrije ruimte vakken  vergroot de leerling zijn toekomstmogelijkheden. 

Aan het einde van het vierde schooljaar kan besloten worden het tweede vrije 

ruimte vak te laten vallen. 

 

Op het profielkeuzeformulier (zie website) zijn de vier profielen waaruit de Tweede Fase 

bestaat duidelijk aangegeven. Daarin is te zien welke vakken verplicht in een profiel 

thuishoren en uit welke profielkeuzevakken een keuze gemaakt dient te worden.  

         

Op het invulblad kunt u aangeven of u met uw zoon/dochter op één van de 

oudergespreksavonden wenst te komen om de pakketkeuze met hem of haar te bespreken. 

Vult u alstublieft minstens twee voorkeursmomenten in.  

   

Indien uw zoon/dochter zeker weet welke keuze gemaakt wordt voor volgend schooljaar, en 

u dus niet op de ouderavond komt, kunt u de keuze op het keuzeformulier aangeven.  

 

Graag het invulblad en de keuzeformulieren aan elkaar laten zitten en in zijn geheel  

uiterlijk vrijdag 4 april  a.s. op het decanaat inleveren. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

De heer A.J. Verburg, 

decaan Havo             

http://www.veenlandencollege.nl/studie-decanaat/decanaat/

