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Naam: Klas: Datum:

Deel 1: Het gemeenschappelijk deel:

Vak Keus

Nederlands Keuze: kies 1 vak * * voor gymnasium is hier alleen de keuze

Engels Frans …… tussen Latijn en Grieks mogelijk;

Godsdienst Duits …… Frans/Duits kan in het vrije deel worden gekozen

Bewegingsonderwijs Latijnse taal en cultuur ……

Maatschappijleer Griekse taal en cultuur ……

profielwerkstuk

loopbaanorientatie

CKV (alleen ath.)

Deel 2: Keuze profieldeel en vakken in het profieldeel:

Kruis het profieldeel aan dat je kiest en maak, als je kiest voor CM, EM of NG, eerst de keuze binnen het profiel

vak keus vak keus vak keus vak keus

verplicht verplicht verplicht verplicht

gs x ec x bi x na x

ak x gs x sk x sk x

keuze a:  kies soort wiskunde keuze a: kies 1 vak keuze a:  kies 1 vak wi B x

wi C …… wi A …… wi A …… bi x

wi A (advies) …… wi B …… wi B (advies) ……

keuze b: kies 1 vak …… keuze b: kies 1 vak keuze b:  kies 1 vak

itc (gym) …… ak …… na ……

gtc (gym) …… beco …… ak ……

kunst-te ……

kunst-ha ……

kunst-mu ……

kunst-dr ……

Deel 3: keuze in het vrije deel:

 

Kies 1 examenvak in het vrije deel

vak keus vak keus vak keus vak keus

ltc (gym) …… ltc (gym) …… ltc (gym) …… ltc (gym) ……

gtc (gym) …… gtc (gym) …… gtc (gym) …… gtc (gym) ……

du …… kunst-te …… kunst-te …… kunst-te ……

fa …… kunst-ha …… kunst-ha …… kunst-ha ……

bi …… kunst-mu …… kunst-mu …… kunst-mu ……

kunst-dr …… kunst-dr …… kunst-dr ……

ak …… ak …… bsm ……

beco …… ec …… ec ……

fa …… fa …… fa ……

du …… du …… du ……

bsm …… bsm ……

bi ……

Formulier ondertekenen:

ouder/verzorger leerling

Bij meer dan één vak in het vrije deel gelieve aan te geven welke de eerste (1) en evt. tweede (2) keus heeft.

Indien er voor een keuzevak te weinig leerlingen zijn aangemeld, kan besloten worden dat vak 

niet aan te bieden. Indien een keuze niet mogelijk blijkt, volgt overleg met de leerling over

een alternatieve keuze.

afkortingen vakken:gs:geschiedenis;ak:aardrijkskunde;fa:frans;du:duits;te:tekenen;ha:handvaardigheid;mu:muziek;

dr:drama; gs:geschiedenis;wi:wiskunde; beco: bedrijfseconomie; bi:biologie;sk:scheikunde;na:natuurkunde;

bsm:bewegen,sport en maatschappij;mij-stage:maatschappelijke stage;ec:economie

Keuzeformulier profielen VWO4

Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

CM NTNGEM

Vak


