Profielkeuze Havo

Schooljaar 2019 - 2020

Naam: ____________________________________________________ Klas: _______
Gem.schappelijk
deel

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Profielwerkstuk (PWS)
Cultureel Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

Profiel

Kies:
een profiel

Profiel
vakken

Kies:
NG: wis A of B
CM: 1 mvt

□

□

□

□

Natuur
&
Techniek

Natuur
&
Gezondheid

Economie
&
Maatschappij

Cultuur
&
Maatschappij

wiskunde B
natuurkunde
scheikunde

Profiel
keuzevakken

□ wiskunde A
□ wiskunde B
scheikunde
biologie

wiskunde A
geschiedenis
economie

□ Frans
□ Duits
geschiedenis

□ aardrijkskunde
□ natuurkunde

□
□
□
□
□

Frans
Duits
aardrijkskunde
bedrijfseconomie (1)
maatschappijwet.

□ economie
□ aardrijkskunde
□ maatschappijwet.

(m)
(m)
(m)

□ art & design (2)
□ Frans
□ Duits

(c)
(c)
(c)

□ glf
□ bsm
□ Frans
□ Duits
□ aardrijkskunde
□ biologie
□ bedrijfseconomie (1)
□ maatschappijwet.
□ informatica
□ art & design
(1) Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid
(2) Deze vakken kunnen niet beide gekozen worden binnen het CM-profiel

□ glf
□ bsm (2)
□ Frans
□ Duits
□ aardrijkskunde
□ maatschappijwet.
□ wiskunde A
□ economie
□ biologie
□ art & design

Kies:
NT: 1 vak
□ biologie
NG: 1 vak
□ informatica
EM: 1 vak
CM: 1 vak uit m
1 vak uit c

Kies:
1 vak

Keuze-examenvak



□ glf
□ bsm
□ biologie
□ economie
□ informatica
□ art & design

□ glf
□ bsm
□ Frans
□ Duits
□ aardrijkskunde
□ natuurkunde
□ economie
□ informatica
□ art & design

Voor elk keuzevak geldt dat het inpasbaar moet zijn in het rooster. Mocht dat niet het geval zijn, dan
wordt er contact met de leerling en ouder(s) opgenomen
Er kan binnen een profiel een extra vak worden gekozen. (voor meer informatie z.o.z.)

Extra vak in de vrije ruimte: _________________________________________________________
Datum: __________________________

Handtekening ouder: _____________________________________

Inleveren uiterlijk 8 maart 2019 in postvak ZK

Onderwerp: extra vak in de vrije ruimte

Op het CLV bestaat het credo: `Ruimte voor ontwikkeling’. Leerlingen met specifieke talenten laten
we dan ook zeker niet in de kou staan. Door het volgen van een extra vak kunnen ze zich nog breder
ontplooien en voorbereiden op hun vervolgstudie.
Over het volgen van een extra vak gelden de volgende afspraken:

•

Leerlingen kunnen op dit profielkeuzeformulier aangeven, dat ze een extra vak in de vrije ruimte
willen volgen. Dit extra te volgen vak wordt voor de leerling echter niet meegenomen bij het
maken van het rooster voor 4 havo. Dit geldt ook voor de situatie in 5 havo.
Er is dus géén lesgarantie. De decaan coördineert de afhandeling van het verzoek.

•

GLF en Informatica kunnen niet als extra vak gekozen worden. Dit heeft te maken met de
specifieke inhoud van de lessen. Voor Art & Design als extra vak geldt dat het verplicht is de
theorielessen te volgen. Dit kan betekenen dat, voor het geval de leerling op dat moment geen
tussenuur heeft, een les van een ander vak niet gevolgd kan worden.

•

Indien gekozen wordt voor het volgen van een extra vak, geldt de voorwaarde dat de leerling dit
vak gedurende het gehele schooljaar volgt en niet tussentijds stopt.
In bijzondere gevallen beslist de afdelingsleider.

•

De leerling volgt voor het extra vak het PTA van het betreffende vak.
Roosterproblemen (b.v. een toets moeten maken tijdens een lesuur van een ander vak) worden
opgelost door de afdelingsleider.

•

De leerling heeft het recht om bij goede resultaten het vak tot en met het Centraal Schriftelijk
Examen in 5 havo volgens bovenstaande afspraken te volgen. Het behaalde resultaat wordt
vermeld op de officiële cijferlijst bij het diploma.

