Definitieve Keuzeformulier 4 atheneum

april 2020

Naam:

Klas:

1.
Situatie 4 atheneum
Op dit moment volg ik het volgende pakket met de volgende vakken: (aankruisen pakket/vakken)
Pakket A met …..
(2 kruisjes)
Frans
Duits
Aardrijkskunde X
Economie
X
Biologie

Pakket B met……
(2 kruisjes)
Frans
Duits
Wiskunde A
Wiskunde B

Pakket C met ……
(3 kruisjes)
Frans
Duits
Wiskunde A
Wiskunde B
Economie
Aardrijkskunde

2.
Kiezen van het Profiel voor 5 en 6 vwo
Belangrijk om te weten:
In het gemeenschappelijk deel zitten vakken die je allemaal moet volgen en waar je (school)examen in
moet doen! Het zijn de volgende vakken: Nederlands, Engels, 2e moderne vreemde taal, cultureel
kunstzinnige vorming, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.
► Ik kies voor de volgende 2e moderne vreemde taal in mijn G.D.:
Frans / Duits
► Ik kies voor profiel ……… (kruis het vakje achter het gekozen profiel aan en volg de instructie op)
CM-profiel
EM-profiel
NG-profiel
NT-profiel

→ ga naar 2a
→ ga naar 2b
→ ga naar 2c
→ ga naar 2d

2a
Gekozen profiel CM
Profiel CM → totaal 4 vakken → zet achter de gekozen vakken een kruis (x)
Verplichte profielvakken
Profielkeuzevakken:
Profielkeuzevakken:
maatschappijvakken
cultuurvakken
(1
uit
2
)
(1 uit 5 )
Wiskunde C of A of B ►keuze
omcirkelen

Geschiedenis

Aardrijkskunde (*)
Economie (*)

Kunst beeldend
Kunst muziek
Filosofie
Frans (*)
Duits (*)

(*) het gekozen vak moet je in 4 vwo gevolgd hebben! → zie ook punt 1

→ → → z.o.z

2b
Gekozen profiel EM
Profiel EM → totaal 4 vakken → zet achter de gekozen vakken een kruis (x)
Verplichte profielvakken
Profielkeuzevakken ( 1 uit 4 )
Wiskunde A of B (*) ►keuze omcirkelen
Bedrijfseconomie
Geschiedenis
Aardrijkskunde (*)
Economie (*)
Frans (*)
Duits (*)
(*) het gekozen vak moet je in 4 vwo gevolgd hebben! → zie ook punt 1

2c
Gekozen profiel NG
Profiel NG → totaal 4 vakken → zet achter de gekozen vakken een kruis (x)
Verplichte profielvakken
Profielkeuzevakken ( 1 uit 3 )
Wiskunde A of B (*)►keuze omcirkelen
Aardrijkskunde (*)
Biologie (*)
Natuurkunde (*)
Scheikunde (*)
Natuur, Leven en Technologie
(*) het gekozen vak moet je in 4 vwo gevolgd hebben! → zie ook punt 1

2d
Gekozen profiel NT
Profiel NT → totaal 4 vakken → zet achter de gekozen vakken een kruis (x)
Verplichte profielkeuzevakken
Profielkeuzevakken ( 1 uit 3 )
Wiskunde B (*)
Wiskunde D
Natuurkunde (*)
Scheikunde (*)
Biologie (*)
Natuur, Leven en Technologie
(*) het gekozen vak moet je in 4 vwo gevolgd hebben! → zie ook punt 1

3
Kiezen voor het Vrije Deel
Belangrijk om te weten:
Je kunt alleen die vakken in het Vrije Deel kiezen die:
a. je in 4 vwo hebt gehad en die NIET in je profiel zitten,
b. starten in 5 vwo → zie boekje “Startende Eindexamenvakken in 5 vwo”,
en verder ook nog (een soort startend vak…)
c. het vak geschiedenis
Je MOET een eindexamenvak in het Vrije Deel kiezen!

Ik kies in het Vrije Deel → vak invullen

4

Handtekening leerling:

Vak :

Handtekening ouder / verzorger:

Evt. Extra vak: ……………………………..
(Let op! Een extra vak valt wsnl samen met ander vak; kom de brief hierover ophalen bij de decaan of stel je vraag per mail)

INLEVEREN: UITERLIJK 17 APRIL BIJ DE DECAAN PER MAIL ALS ER WIJZIGINGEN ZIJN TOV DE
VOORLOPIGE KEUZE

