Profielkeuzeformulier gymnasium 2023 - 2024
Naam leerling

DEEL A

Klas

Datum

Gemeenschappelijke deel
Verplichte vakken : Nederlands, Maatschappijleer, KCV en LO

 Keuze: Engels - Cambridge Engels (voorwaarde: in klas 3 Cambridge Engels gevolgd) 1
 gymnasium
DEEL B
C&M

Grieks

-

Profielvakken
E&M

Geschiedenis

Economie
Geschiedenis

Latijn1
N&G

N&T

Biologie
Scheikunde

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Kies één soort wiskunde, maak je keuze en zet een vinkje in het vak erachter:
C&M
E&M
N&G
N&T
Wiskunde A/C2

Wiskunde A

Wiskunde A
Wiskunde B

DEEL C

Profielkeuzevakken (Kies één vak van de twee of drie vakken door het zetten van een
vinkje in de kolom – bij het CM profiel moet je twee vakken volgen, waarvan één
maatschappij- en één cultuurvak).

C&M

E&M

N&G

N&T

Maatschappijwetenschappen
Bedrijfseconomie

Aardrijkskunde

Biologie

Natuurkunde3

Informatica

Maatschappij vak
Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Cultuur vak
Kunst en muziek
Kunst en beeldend

DEEL D
C&M

Wiskunde D

Vrije deel (één vak naar keuze)
E&M

Aardrijkskunde
Duits
Filosofie
Frans
Grieks
Maatschappijwetenschappen
Bedrijfseconomie
(i.c.m. Wiskunde A)

N&G

N&T

Aardrijkskunde
Duits
Filosofie
Frans
Grieks
Maatschappijwetenschappen
Kunst en muziek

Aardrijkskunde
Duits
Economie
Filosofie
Frans
Grieks

Biologie
Duits
Economie
Filosofie
Frans
Grieks

Kunst en muziek

Kunst en muziek

Kunst en beeldend

Kunst en beeldend

Kunst en beeldend

Opmerking 1: De school behoudt zich het recht voor om een vak met minder dan 15 aanmeldingen niet
aan te bieden. In overleg met de decaan kan dan een ander profielkeuzevak en/of een
ander keuzevak worden gekozen.
Opmerking 2: Het kan voorkomen dat de les(sen) van wiskunde D resp. informatica samenvallen met een
andere les.

Doorhalen wat niet van toepassing is.
De keuze voor wiskunde A of C wordt gemaakt in v5.
3 Natuurkunde mag bij NG alleen worden gekozen bij een niet-afgerond cijfer van 7.0 of hoger. Als aan de
voorwaarde niet wordt voldaan dan komt de leerling automatisch in de bespreekzone en volgt een bindend
advies van de natuurkundedocent.
1
2

Tweede keuzevak in het vrije deel
Het is mogelijk in het vrije deel nog een tweede vak te kiezen, maar daarbij gelden de volgende
regels:
1. Gymnasiumleerlingen die twee examenvakken in het vrije deel willen kiezen, wordt
aangeraden om minsten één tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) te kiezen
ivm eventueel vervolg van de opleiding op atheneumniveau. De moderne vreemde taal
die wordt gekozen in deel E wordt ingeroosterd.
2. Als je twee klassieke talen wilt volgen kies je hier Grieks en in deel A Latijn.
3. Vanwege de organiseerbaarheid en roosterbaarheid wordt het tweede vak niet
ingeroosterd anders dan een tweede moderne vreemde taal of Grieks. De school zorgt
ervoor dat de leerling toetsen en examens kan maken.
DEEL E
C&M

Extra Vrije deel (één vak naar keuze)
E&M
N&G

Aardrijkskunde
Duits
Frans
Grieks
Filosofie
Bedrijfseconomie
(i.c.m. Wiskunde A)

N&T

Aardrijkskunde
Duits
Filosofie
Frans
Maatschappijwetenschappen
Grieks

Duits
Economie
Filosofie
Frans
Grieks

Biologie
Duits
Economie
Filosofie
Frans

Informatica

Grieks

Kunst en muziek
Kunst en beeldend

Kunst en muziek
Kunst en beeldend

Informatica
Kunst en muziek
Kunst en beeldend

Bij het kiezen van een extra keuzevak is een combinatie van de twee kunstvakken niet mogelijk.
Tot slot:
Bij vakwissel of aanvragen voor profielwisselingen, behoudt de directie zich altijd het recht voor om op
grond van organiseerbaarheid en roosterbaarheid dit te weigeren.
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

