
Keuzeformulier voor 3 mavo profiel Techniek Welk vakkenpakket kies jij? 2021-2022

Naam:

Klas: niveau: mentor:

Verplichte (school) examenvakken Verplichte vakken/ onderdelen

Nederlands levensbeschouwing

Engels mentorles/ Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding

maatschappijleer kunstvakken inclusief Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 

lichamelijke opvoeding Profielwerkstuk

vakkenpakket TN-1 ☐ vakkenpakket TN-2 ☐ vakkenpakket TN-3 ☐ vakkenpakket TN-4 ☐

Verplichte profielvakken Verplichte profielvakken Verplichte profielvakken Verplichte profielvakken

natuurkunde (nsk1) natuurkunde (nsk1) natuurkunde (nsk1) natuurkunde (nsk1)

wiskunde wiskunde wiskunde wiskunde

Praktijkvak Praktijkvak Praktijkvak Praktijkvak

Technologie & Toepassing Technologie & Toepassing Technologie & Toepassing Technologie & Toepassing

Vakken TN-1 Vakken TN-2 Vakken TN-3 Vakken TN-4

biologie economie aardrijkskunde aardrijkskunde

scheikunde (nsk2) scheikunde (nsk2) maatschappijkunde (mask) biologie

Kunst en lo-2: kies 1 vak uit: Kunst en lo-2: kies 1 vak uit: Kunst en lo-2: kies 1 vak uit: Kunst en lo-2: kies 1 vak uit:

handvaardigheid   	 ☐ handvaardigheid ☐ handvaardigheid ☐ handvaardigheid ☐

muziek   	 ☐ muziek ☐ muziek ☐ muziek ☐

tekenen ☐ tekenen ☐ tekenen ☐ tekenen ☐

lichamelijke opvoeding-2 (lo-2) ☐ lichamelijke opvoeding-2 (lo-2) ☐ lichamelijke opvoeding-2 (lo-2) ☐ lichamelijke opvoeding-2 (lo-2) ☐

Handtekening leerling Handtekening leerling Handtekening leerling Handtekening leerling

Welk vakkenpakket kies jij?

Handtekening ouder-verzorger



Doorstroommogelijkheden naar 4 havo

vakkenpakket TN-1 ☐ vakkenpakket TN-2 ☐ vakkenpakket TN-3 ☐ vakkenpakket TN-4 ☐

Profiel Natuur & Gezondheid Profiel Economie & Maatschappij Geen doorstroom naar 4 havo Geen doorstroom naar 4 havo

biologie ! geschiedenis ontbreekt

scheikunde

wiskunde

Profiel Natuur & Techniek Profiel Natuur & Techniek

natuurkunde natuurkunde

scheikunde scheikunde

! wiskunde B ! wiskunde B

Verplichte vakken per profiel 4 havo

Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek Economie & Maatschappij

Verplichte vakken Verplichte vakken Verplichte vakken

Biologie Natuurkunde Economie

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis 

Wiskunde B

1 vak kiezen 1 vak kiezen 1 vak kiezen 

Wiskunde A Biologie Wiskunde A 

Wiskunde B  Natuur, Leven en Technologie Wiskunde B  

Wiskunde D


