
 KEUZEFORMULIER HAVO 2021 – 2022 
 
NAAM:                                                                                               KLAS:  
 

1 Het algemene deel is voor iedereen verplicht. 
(netl / entl / maat / ckv / lo / pws) 

2 Geef aan welk profiel je kiest  CM  EM  NG  NT →      
 
3 Vul je keuzes hieronder in : 

CM 
(verplicht) ges 
Kies   dutl of fatl  →      
(verplicht) maw 
  

 Kies   mu of bv (teha) →  
 
Kies één van: biol / econ / ak / wisA / dutl / fatl → 
     

 

     EM 
 (verplicht)  econ 
 (verplicht)  ges 
 (verplicht)  wisA 
 Kies  beco of ak →                                                                                                                                                              
 
 Kies één van: beco / bsm / biol / dutl / fatl / ak / maw / mu / bv (teha) → 
 

 

 NG      
 (verplicht)  schk 
 (verplicht)  biol 
  
 Kies  wisA of wisB →   
 
 Kies  nat of ak  → 
 
 Kies één van: bsm / econ / beco / maw / dutl / fatl / nat / ak / mu / bv (teha) → 
  

 

 NT    
 (verplicht)  wisB 
 (verplicht)  nat 
 (verplicht)  schk 
 (verplicht) biol  
 
 Kies één van: bsm / econ / beco / maw / dutl / fatl / ak /  
    mu / bv (teha) → 
            

 
Dit studiejaar willen wij inventariseren of het mogelijk is de leerlingen op de havo een  
extra vak aan te bieden. Leerlingen mogen hier nog een extra vak invullen →  
 
De overgangsvergadering bepaalt of dit vak wordt toegewezen. 
 
Je moet het extra vak minimaal één jaar volgen en het telt vervolgens mee bij de overgang. 
N.B. : In het basisrooster (van de hele school) worden deze extra vakken niet mee geroosterd. Pas als 
het basisrooster klaar is, wordt er gekeken of de goedgekeurde extra vakken geplaatst kunnen 
worden. Houd er rekening mee dat dit in veel gevallen niet of maar deels mogelijk is. Mocht je het 
extra vak toch willen volgen dan moet je dit met zelfstudie doen. Uiteraard word je in SOM wel 
gekoppeld aan een lesgroep/docent zodat je het huiswerk kunt volgen en toetsen kunt maken. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:         



Verklaring van de afkortingen: 
 

Netl Nederlandse taal en letterkunde 

entl Engelse taal en letterkunde 

maat Maatschappijleer 

ckv Culturele en kunstzinnige vorming 

lo Lichamelijke opvoeding 

pws Profielwerkstuk 

ges Geschiedenis 

dutl Duitse taal en letterkunde 

fatl Franse taal en letterkunde 

maw Maatschappijwetenschappen 

mu Muziek 

bv (teha) Beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid) 

biol Biologie 

econ Economie 

ak Aardrijkskunde 

wisA Wiskunde A 

beco Bedrijfseconomie ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid 

bsm Bewegen, sport en maatschappij 

schk Scheikunde 

wisB Wiskunde B 

nat Natuurkunde 

 


