
PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO VOOR 2022-2023

Met dit keuzeformulier kies je in havo 3 voor je vakkenpakket in havo 4

Keuze 1 ○ Natuur en Techniek ○ Natuur en Gezondheid ○ Economie en Maatschappij ○ Cultuur en Maatschappij

Gemeenschappelijk deel

verplicht NE NE NE NE

EN EN EN EN

MA MA MA MA

LO LO LO LO

CKV CKV CKV CKV

GD GD GD GD

Profiel deel

verplicht NA BI EC GS

SK SK GS

Wi-B

keuze 2 -- ○ Wi-A ○ Wi-A ○ DU 

kies één vak ○ Wi-B (verpl bij Na) ○ Wi-B ○ FA

Keuze 3 ○ BI ○ AK ○ DU ○ EC (verpl Wi-A)

kies één vak ○ IN ○ NA (Wi-B verpl) ○ FA ○ AK

○ AK

○ BE

Keuze 4 -- -- -- ○ TE

kies één vak ○ MU

○ DU

○ FA

Vrije deel

Keuze 5 ○ DU ○ DU ○ DU ○ DU

kies één vak ○ FA ○ FA ○ FA ○ FA

○ TE ○ TE ○ TE ○ AK

○ MU ○ MU ○ MU ○ IN

○ AK ○ AK ○ IN ○ Wi-A

○ EC ○ EC ○ BI

○ BE

Ø  Ik kies voor een extra vak: 

Ø  Ik had liever dit vak in het vrije deel gekozen: 

Handtekening ouder/verzorger: Handtekening leerling:

Naam  : …………………………………………………………………….

Klas     :  …………………………………………………………………….

Datum :  …………………………………………………………………….

Ø  De school heeft de vrijheid om bepaalde keuzes achteraf uit te sluiten. Dit kan een gevolg zijn van te weinig aanmeldingen voor een vak. Dit doen 

we uiteraard in overleg met de leerling.

Ø  Extra vak: in het vrije deel kan nog een extra vak gekozen worden. Voor het volgen van een extra vak gelden een aantal voorwaarden: je moet 

gemiddeld min. een 7,0 staan en ook voor het extra vak zelf moet je min. een 7,0 staan. Als je een extra vak kiest kun je gedurende het schooljaar 

niet meer stoppen, evt. kun je wel stoppen bij de overgang naar het volgende leerjaar. Voor een extra vak worden extra kosten in rekening 

gebracht: 25,- euro. 

Ø  Voor doorstroom naar het VWO is een 2e MVT verplicht: bij N&T en N&G bestaat de mogelijkheid om ontheffing voor de 2e MVT aan te vragen 

indien er sprake is van een belemmerende factor in het behalen van een VWO-examen. 

Ø  Keuzes bij het vrije keuzevak zijn beperkt. Zou je bij het vrije keuzevak toch graag een ander vak willen kiezen dan kun je dit als extra vak 

kiezen. 


