
VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 3 NAAR 4

PRESENTATIE:  

DHR.  IJSSELDIJK EN MEVR.  PASMAN

Welkom



Programma

Waar gaan we het over hebben?

1. Verplichte vakken en keuzevakken

2. Profielen

3. Een 7e vak

4. Hoe kiezen?

5. Keuzeformulier inleveren

6. Vragen?



Verplichte vakken

 CKV wordt afgesloten in klas 3 en moet naar 
behoren zijn gedaan, minimaal een V(oldoende).

 Maatschappijleer wordt afgesloten in klas 3 en 
telt mee voor de zak-slaagregeling. 

 LO moet in klas 4 worden afgerond met een 
V(oldoende).



Cijfers klas 3

De overgangscijfers van klas 3 tellen 40% mee voor 
het SE-cijfer.

Zorg dat je zo hoog mogelijk scoort voor de vakken die 
je meeneemt naar je examenjaar.

Een 6,5 of hoger voor Maatschappijleer is een 
compensatiepunt op je eindexamen.   



Kiezen

Kies wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Leerjaar 3: 8 vakken

Leerjaar 4: 6 (0f 7) vakken

Maar hou ook rekening met je toekomst en wat je na de Toorop wil.

* Let op, sommige vakken zijn dan belangrijker

MBO?

HAVO*?



Vakken

Gemeenschappelijk deel 
(verplicht):

 Nederlands

 Engels

Gemeenschappelijk deel 
afgerond in klas 3 of voor het 
examen (verplicht):

 CKV

 Maatschappijleer

 LO

4 vakken kiezen:

 Frans

 Duits

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Wiskunde

 Natuurkunde

 Biologie

 Economie

 Tekenen* (zie keuzeformulier)

 Media-Design* (zie keuzeformulier)

 Theater*

* max 2 creatieve vakken



Keuzeformulier



Profielen

Gemeenschappelijk deel met de verplichte vakken



Profielen

Aanvullende profielvakken



Profielen

Vrije deel



Keuzeformulier

Deel van het keuzeformulier dat je uiteindelijk invult.



Het 7e vak

Waarom kies je een 7e vak?

 Ambitie

 Aansluiting bij havo 4

 Inspanningsverplichting

 Voor de start van het schooljaar dient €  100,-
betaald te worden. Bij het behalen van je diploma 
krijg je € 50,- retour.



Havo 

 Voor opstroom naar havo 4 kies je 7 vakken in plaats van 
6 vakken.

 Neem vroegtijdig contact op met de havoschool naar 
keuze. Het aanbod van de keuzevakken kan per school 
verschillen.

 Media-Design of Theater kiezen? Neem vroegtijdig 
contact op met de havoschool naar keuze.

 We werken nauw samen met het Laurens Lyceum, 
Melanchthon Schiebroek en Montessori Lyceum. 



Profielen havo 

Cultuur en Maatschappij

Profielvakken:

 Frans of Duits

 Geschiedenis

3 keuzevakken:
 Wi, Eco, Du, Fa, Ak, Tek …

(… Havo’s bieden zelf ook 

keuzevakken aan)

Economie en Maatschappij

Profielvakken:

 Economie

 Wiskunde (A)

 Geschiedenis

2 keuzevakken
 Fa, Du, Ak, Tek, Bio …

(… Havo’s bieden zelf ook 

keuzevakken aan)



Hoe kiezen?

 Wat zijn je kwaliteiten? Ga thuis het gesprek aan.

(formulier via Magistermail / mentormoment)

 Doe de interessetest op kiesmbo.nl

(link via Magistermail / mentormoment)

 Twijfel over een vak? Vraag advies aan de vakdocent.



Hoe kiezen?

Handig om te weten

 www.kiesmbo.nl

 www. roc.nl (video’s)

 Momenteel stellen bijna alle MBO’s géén eisen 
aan het vakkenpakket.

Als je naar het MBO met een doorlopende leerlijn wilt - Grafisch Lyceum, 
Theater MBO of het Hout- en Meubileringscollege - dan is het verstandig 

om Fine-Art, Media-Design of Theater te kiezen.



Keuzeformulier

Het formulier wordt deze week op school uitgedeeld 
en je kan het zelf ophalen bij dhr. IJsseldijk.



Inleveren

Keuze gemaakt? Ondertekenen en kopie (bijv. foto) 
maken

Inleveren bij 

mevr. De Nekker

Uiterlijk 31 maart

Na deze datum is wijzigen niet meer mogelijk!



Vragen?


