
  

Keuzeformulier vakkenpakket (2021-2022) Mavo 4  

Naam:  ………………………………………………………………………………………  

Huidige klas: ……………………………………………………………………………………… 
Maatschappelijk profiel:    Natuur profiel: 
□ sector Economie        □ sector Landbouw 
□ sector Zorg & Welzijn     □ sector Techniek 

Verplichte vakken voor alle sectoren 

✓ Nederlands examenvak 
✓ Engels examenvak 
✓ lichamelijke opvoeding 
✓ rekentoets 

✓ mentor/coach-uur 
✓ sectorwerkstuk 
✓ maatschappijleer (afgesloten in het 3e leerjaar) 
✓ CKV (afgesloten in het 3e leerjaar 

Sector Economie Sector Zorg & 
Welzijn 

Sector Landbouw Sector Techniek 

verplicht sectorvak: 

✓ economie 

verplicht sectorvak: 

✓ biologie 

verplicht sectorvak: 

✓ wiskunde 

verplicht sectorvak: 

✓ wiskunde 

✓ nask 1 
 

1 verplicht 
sectorkeuzevak: 
□ wiskunde 
□ Duits 

1 verplicht 
sectorkeuzevak: 
□ aardrijkskunde 
□ geschiedenis 
□ wiskunde 

1 verplicht 
sectorkeuzevak: 
□ biologie 
□ nask 1 

2  verplicht*  
□ aardrijkskunde 
□ biologie 
□ Duits 
□ geschiedenis 
□ wiskunde 

2  verplicht* 
□ aardrijkskunde 
□ economie 
□ Duits 
□ geschiedenis 
□ wiskunde 
□ nask 1 (alleen i.c.m.      
   wiskunde) 

2  verplicht* 
□ aardrijkskunde 
□ biologie 
□ Duits 
□ economie 
□ geschiedenis 
□ nask 1 

2  verplicht* 
□ aardrijkskunde 
□ biologie 
□ Duits 
□ economie 
□ geschiedenis 

Jena** Jena** Jena** Jena** 
□ Beeldende vorming 
 

□ Beeldende vorming 
 

□ Beeldende vorming □ Beeldende vorming 

Sportlifestyle** Sportlifestyle** Sportlifestyle** Sportlifestyle** 
□ LO2 □ LO2 □ LO2 □ LO2 

*3e vak kiezen indien havo-wens of verruiming doorstroommogelijkheden. 

**keuzevak geldt alleen voor de stroming die de leerling in leerjaar 3 heeft gevolgd. 
 

Aandachtspunten: 

1. Om de doorstroom naar havo 4 te garanderen moeten er 7 vakken gekozen worden, deze volg je het hele 

jaar.  

2. Voor de doorstroom naar MBO moeten er in 6 vakken examen gedaan worden. In overleg is een 7de vak 

toegestaan, deze volg je het hele jaar.  

3. Let op; LO2 kan alleen als 7e vak worden gekozen. 

4. De school behoudt zich het recht om voor een vak met minder dan 15 aanmeldingen niet aan te bieden. In 

overleg met de decaan kan dan een ander vakkenpakket gekozen worden. In de 4e klas kan alleen gekozen 

worden voor de vakken die reeds in de 3e klas zijn gevolgd. Indien na de overgangsvergadering blijkt dat op 

een gekozen vak een onvoldoende wordt gescoord, kan het zo zijn dat er een andere keuze moet worden 

gemaakt. 

Handtekening leerling Handtekening ouder/verzorger 

  

Deficiëntie programma havo 4 keuze voor (één 

van de twee vakken):  

o Frans 

o Nask2 

Datum van inleveren 

 

 


