2020 – 2021 in 4Havo
Voorlopig KEUZE-FORMULIER

VOOR en ACHTERNAAM: …..................................................

Zie voor het invullen eerst de toelichting aan ommezijde !!!!
0.

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL:

1.

PROFIEL: (omcirkel hieronder bij onderdeel 2 het gewenste profiel CM, EM, NG of NT!)

2.

PROFIELEIGEN KEUZES:

3.

Achter het profiel staan de verplichte profielvakken voor dat profiel.
Bij CM kiezen voor dutl of fatl.
Bij EM en NG de gewenste wiskunde omcirkelen!

CM

ges;

dutl

EM

econ; ges;

wisA / wisB

(omcirkel de gewenste wiskunde!)

NG

biol; schk;

wisA / wisB

(omcirkel de gewenste wiskunde!)

NT

wisB; nat; schk

/ fatl

(omcirkel de gewenste taal!)

PROFIELKEUZEVAK: ( Kijk bij het door jou gekozen profiel. Bij EM, NG, NT slechts één vak omcirkelen!! En
bij CM moet er één uit het maatschappelijk aanbod en één uit het culturele aanbod gekozen worden! )
CM

4.

In het GD heb je de vakken netl; entl; maat; levo; bo; CKV

VRIJE DEEL

maatschappelijk:

ak / maw / econ

cultureel:

kubv* / kumu* / fatl / dutl

EM

be / ak / maw / dutl / fatl

NG

nat / ak / nlt

NT

biol / nlt

( kijk hieronder bij het door jou gekozen profiel; je moet slechts één vak omcirkelen!!)

CM:

wisA / wisB / maw / econ / kubv* / kumu* / dutl / fatl / be / ak / biol

EM:

be / ak / maw / kubv / kumu / dutl / fatl / biol / schk / nat

NG:

nat / ak / ges / fatl / dutl / maw / econ / kubv / kumu / be / nlt

NT:

biol / nlt / ak / ges / fatl / dutl / maw / econ / kubv / kumu / be

5.

Misschien zijn er al een of of een paar vervolgopleidingen die je aantrekkelijk lijken. Vul die hieronder in:

*

Onder geen enkele voorwaarde kan een leerling zowel kubv als kumu kiezen.
Als dus bijvoorbeeld een CM-leerling als profielkeuzevak kubv heeft, kan er niet meer in het VD gekozen worden voor
kumu.(en omgekeerd).

HANDTEKENING OUDERS/VERZORGERS:

HANDTEKENING LEERLING:

0

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET KEUZE-FORMULIER voor 4HAVO 2020 - 2021

Je moet dit formulier in vijf stappen invullen:
1.

Kies jouw Profiel Deel door omcirkeling van een van de profieldelen CM, EM, NG of NT.

2.

Binnen de profielen CM, EM, NG is er binnen de verplichte profielvakken nog een keuze nodig:
Bij CM de keuze voor de extra moderne vreemde taal: Duits dutl of Frans fatl
Bij EM en NG de keuze van de wiskunde: wisA of wisB.

3.

Bij elk profiel moet er nog een keuze gemaakt worden uit de profielkeuzevakken:
Bij CM is dat een keuze van twee vakken: één uit een lijstje van drie maatschappelijk georiënteerde vakken
(aardrijkskunde ak, maatschappijwetenschappen maw, economie econ)
en één uit een lijstje van cultureel georiënteerde vakken (kunstvak beeldend kubv, kunstvak muziek kumu, Frans
fatl, Duits dutl). Bij de keuze van beeldend (kubv) of muziek (kumu) geldt dat je hoe dan ook er maar één van de
twee kunt kiezen. Als je dus bij deze stap beeldend kiest, kun je bij stap 4 niet alsnog muziek kiezen.
Bij EM, NG en NT is dat een keuze van één vak uit een lijstje van twee tot vijf vakken.
EM:
keuze van één uit vijf, nl: bedrijfseconomie be, aardrijkskunde ak, Frans fatl, Duits dutl of
maatschappijwetenschappen maw.
NG:
keuze van één uit drie, nl: natuurkunde nat, aardrijkskunde ak of Natuur Leven Technologie nlt.
NT:
keuze van één uit twee, nl: biologie biol of Natuur Leven Technologie nlt.

4.

In het Vrije deel moet er één examenvak gekozen worden uit het totaal van vakken dat nog niet gekozen is. Op
het formulier staan bij stap 4 per profiel alle mogelijkheden genoemd.
Let op: je mag maar één van die mogelijkheden kiezen! En je moet natuurlijk een vak kiezen dat je nog niet
gekozen hebt bij eerdere stappen!
Met de keuze van een geschikt vak in het Vrije deel kun je voor jezelf extra doorstroommogelijkheden na 5H
verzorgen. (zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01#BijlageB)
Wanneer je na de Havo overweegt om naar 5VWO door te stromen is het goed om te weten wat de startende
vakken in 5VWO op het Boni zijn. Dit zijn Bedrijfseconomie, Filosofie, Kunst Beeldend en Kunst Algemeen, (ook
op het VWO kun je maar een van de twee kunstvakken kiezen) en NLT. Maatschappijwetenschappen wordt op
het VWO van het Boni niet aangeboden. Wanneer je met een EM-pakket naar het VWO wilt, dan moet je Duits
of Frans kiezen, tenzij je dyslexie hebt. Op het VWO volg je een vak meer dan op de Havo. Daarnaast zijn er door
het Boni aanvullende toelatingscriteria opgesteld, o.a. omtrent behaalde cijfers/motivatie/adviezen
vakdocenten etc.

5.

Het is van belang dat je gekozen profiel + profielkeuzevak + vrije deel keuzevak aansluit bij wat je na 5H wilt
gaan doen. Om na te kunnen gaan of je keuze daarmee klopt, wordt er ook nog gevraagd om aan te geven
welke vervolgopleidingen je nu eventueel na 5H zou willen doen .

N.B.1. Een aantal vakken geldt niet als verplicht vak binnen het Gemeenschappelijk Deel of een Profiel
Deel voorkomt. Het betreft hier de volgende vakken:
Aardrijkskunde (ak) , Bedrijfseconomie (be), maatschappijwetenschappen (maw), wiskunde D (wisD)
de beide kunstvakken beeldend (kubv) en muziek (kumu) en Natuur Leven Technologie (nlt).
Bij deze vakken kan het voorkomen dat ze om financiële dan wel organisatorische redenen in een
bepaald (leer)jaar niet worden aangeboden.
N.B.2. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat, ten gevolge van de definitieve indeling, bepaalde
combinaties rooster technisch toch niet mogelijk blijken. In die gevallen volgt zo snel mogelijk
overleg.
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