Betreft: keuze voor klas 3M
Kenmerk: A2021065.PUTK
Datum: 08-03- 2021

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Voor jullie ligt het pakketkeuzeformulier voor klas 3 mavo. Een belangrijk moment om goed na te
denken over wat jij graag volgend jaar wil. Wat heb ik nodig voor mijn toekomst? Waar ben ik goed
in? En waar liggen uitdagingen?
Overleg samen met je ouder(s)/verzorger(s) welke keuzes je wilt maken. In de eerste bijlage tref je
het volledige keuzeformulier aan. Hierop kun je zien welke vakken er nodig zijn om bepaalde
profielen (richting klas 4) open te houden.
In de tweede bijlage tref je het formulier zoals je dat nodig hebt bij het aanleveren van de definitieve
keuze. Dit gebeurt digitaal in een programma genaamd Zermelo. Dit is zo ingericht dat je alleen de
vier vakken die je kiest hoeft aan te geven. Zie bijlage 2 voor verdere instructies.
De definitieve keuze moet uiterlijk 1 april 2021 digitaal!! zijn ingeleverd.
Bijlage 1 geeft meer zicht in de mogelijkheden bij het kiezen van een vak. Deze is dus bijgevoegd om
je goed te kunnen oriënteren. Vul eerst dit keuzeformulier in en gebruik dan dit keuzeformulier om
de definitieve keuze van de gekozen 4 vakken in Zermelo aan te geven (zie bijlage 2).
Heb je twijfels over je pakket of vragen over de formulieren? Bekijk het voorlichtingsfilmpje of stuur
een mail naar:
g.arkink@carmelhengelo.nl
Heel veel succes met kiezen.
Met vriendelijke groet,
Gerard Arkink, decaan bovenbouw

Bijlage 1. Definitieve keuze voor 3 mavo (2021-2022)
Profielen:

Verplichte vakken:

O Techniek

O Zorg & Welzijn

O Economie

O Landbouw

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Engels

Engels

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Economie

Economie

Economie

Economie

Maatsch. leer

Maatsch. leer

Maatsch. leer

Maatsch. leer

Lich.Opvoeding Lich.Opvoeding

Profiel vak:

Keuze:
1 vak kiezen

Keuze:
in totaal 2 vakken
kiezen uit de hele
kolom hiernaast

Lich.Opvoeding Lich.Opvoeding

O Duits*

O Biologie*

O Frans*

O Nask*

O Tekenen*

O Tekenen*

O Tekenen*

O Handva.*

O Handva.*

O Handva.*

O Handva.*

O Muziek*

O Muziek*

O Muziek*

O Muziek*

O LO2*

O LO2*

O LO2*

O LO2*

O Frans

O Frans

O Frans

O Frans

O Duits

O Duits

O Duits

O Duits

O Nask

O Nask**

O Nask

O Biologie

O Biologie**

O Biologie

O Geschiedenis O Geschiedenis**

O Geschiedenis O Geschiedenis

O Aardrijksk.

O Aardrijksk.

Nask

Biologie

O Tekenen*

O Aardrijksk.**

O Aardrijksk.

*= Eén vak kiezen
**= Minimaal één van de twee kiezen (beide kan dus ook)
Naast bovengenoemde vakken wordt in klas 3 ook CKV en mentoruur gegeven.
Als je de mogelijkheid tot doorstromen naar het HAVO wilt openhouden, gelden de volgende eisen:
Profiel C&M : 2e vreemde taal is verplicht
Profiel E&M : wiskunde verplicht
Profiel N&G en N&T: wiskunde en NASK verplicht ( bij voorkeur ook biologie)
Kies je én geen biologie én geen tweede vreemde taal, dan moet je in klas 4 altijd examen doen in een profiel
waar het vak wiskunde verplicht is!
Helaas kunnen we geen rekening houden met plaatsingswensen voor een bepaalde klas vanwege
clustering van keuzevakken in de bovenbouw!

Bijlage 2. Pakketkeuzeformulier (Zermelo)
Verplichte vakken (heeft iedereen):
Nederlands
Engels
Wiskunde
Economie
Maatschappijleer
Lichamelijke Opvoeding
Culturele kunstzinnige vorming
Mentoruur
Keuze 1 (één creatief vak): kies
één van de onderstaande vakken
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Lichamelijke Opvoeding 2
Keuze 2 (iedereen in 3M heeft verplicht of biologie of NASK): kies
één van de onderstaande vakken
Biologie
Nask1*
Keuze 3 en 4 (kies nog 2 vakken):
kies twee van de onderstaande vakken (die je nog niet eerder in het formulier gekozen
hebt)
Frans
Duits
Nask1*
Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
*) Indien je Nask1 gekozen hebt, krijg je automatisch ook Nask2 (dit is verplicht)

