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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) 

en de leerlingen van atheneum 3 

 

Betreft: DECANAAT ATHENEUM 

 

Mijdrecht, maart 2015      

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

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

voortgezet onderwijs af en 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 atheneum 4 en havo 4 op het VLC is geregeld. Ik zet 

het nog even voor u op een rijtje:  

 

In klas atheneum 4,5,6  volgen de leerlingen: 

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

Nederlands, Engels, Frans of Duits, Maatschappijleer, Algemene Natuur 

Wetenschappen, Culturele en Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke 

Opvoeding.  

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

profielkeuzevakken en de keuze voor de wiskunde. In oplopende 

moeilijkheidsgraad: wiskunde-C (volstaat voor sociaal / culturele 

vervolgopleidingen), wiskunde-A (voor de economische vervolgopleidingen en 

geneeskunde) of wiskunde-B (voor de technische en natuurwetenschappelijke 

vervolgopleidingen). 

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 en er niet te veel tijd aan het huiswerk wordt besteed. 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. 

 

Vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal, die verplicht is in het algemene deel, 

(Frans of Duits) is mogelijk als: 

- de leerling een duidelijk aanwijsbare stoornis heeft die specifiek betrekking 

heeft op taal, of een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal.  

De vrijstelling wordt verstrekt indien er een verklaring van een deskundige op 

bovengenoemd terrein aan de school kan worden overhandigd, of al aanwezig is, 

bijvoorbeeld een dyslexieverklaring.  

Als de vrijstelling wordt verstrekt dient hiervoor een vervangend vak met een studielast 

van tenminste 440 uur gekozen te worden. 

Vrijstelling wordt schriftelijk, of via de mail, aangevraagd bij de decaan. 

 

In havo 4,5 volgen de leerlingen dezelfde onderdelen, de verplichte vakken in de 

verschillende onderdelen zijn soms iets anders. Naast Engels is op de havo geen extra 

taal vereist, algemene natuurwetenschappen en wiskunde C zijn geen havo-vakken en in 

het profiel cultuur en maatschappij is wiskunde niet verplicht. 

Op het profielkeuzeformulier van zowel atheneum 4,5,6 als havo 4,5 (zie bijlage) zijn 

deze vier onderdelen waaruit de tweede fase bestaat duidelijk aangegeven. Daarin is te 

zien welke vakken verplicht in een profiel thuis horen en uit welke profielkeuzevakken 

een keuze gemaakt dient te worden.  
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Afkorting van de vakken:  

SK scheikunde 

NE Nederlands  GS geschiedenis  NA natuurkunde  TE tekenen 

FA Frans   WI wiskunde   BI biologie  EC economie 

DU   Duits   WC  wiskunde C   SK scheikunde  WD  wiskunde  

EN Engels  WA  wiskunde A  M&O management en organisatie 

AK aardrijkskunde WB  wiskunde B  NLT  natuur, leven en technologie       

         

Invullen van het bijgevoegde bladen 

Op het keuzeformulier staan de adviezen van de vakdocenten aangegeven. De notatie 

moet u als volgt lezen: advies atheneum of havo spreekt voor zich, ja en nee bij 

advies vak staat voor positief advies ten aanzien van de keuze van het vak of een 

negatief advies. Bij Nederlands en Engels betekent  nee dat er risico is op een 

onvoldoende.  

Onder het vak wiskunde is ook aangegeven welke wiskunde een verstandige keuze is.  

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. De gesprekken kunnen plaats vinden op: 

 

  Maandag   13 april 

Dinsdag      14 april 

Woensdag 15 april 

  Dinsdag      21 april 

Woensdag  22 april 

Donderdag  23 april  

  

Indien uw zoon/dochter zeker weet welke keuze gemaakt wordt voor volgend jaar en u 

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

Let op, het keuzeformulier heeft twee kanten, de ene kant is voor atheneum 4,5,6 de 

andere kant voor havo 4,5. 

Nadat de leerlingen hun keuze hebben bekend gemaakt, wordt gekeken of hun keuze is 

om te zetten tot een goed rooster. Met een enkele leerling zal waarschijnlijk in juni 

gesproken moeten worden omdat hun keuze te veel roosterproblemen oplevert. Er zijn 

dan twee opties, twee vakken volgen en een beperkt aantal lessen in die twee vakken 

volgen, of een andere keuze maken. 

 

Anglia 

Alle atheneum 4 leerlingen kunnen zich opgeven voor de Anglia Masterclass. Er is plaats 

voor maximaal 32 leerlingen. Er wordt geselecteerd op basis van een intake-gesprek, 

waarbij het vooral gaat om motivatie. De les wordt het negende uur gegeven en hierdoor 

kunnen de leerlingen extra tussenuren hebben. Er worden zes modules van zes weken 

aangeboden: Business English, Presentations, Debating, Essay Writing, Modern English 

Literature en Anglia Examination training. Op het profielkeuzeformulier kun je je 

voor Anglia opgeven.  

 

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

geheel uiterlijk dinsdag 7 april  a.s. op het decanaat inleveren. 

In het computer programma Qompas kunt u de toelatingseisen voor de opleidingen van 

het hoger onderwijs vinden, uw zoon / dochter heeft het wachtwoord voor dit 

programma. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

De heer P. Lucas, 

decaan Atheneum              
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