Vakkenkeuze in de tweede klas
Welkom leerlingen en ouders van
HV2 die mogelijk naar M3 gaan
volgend jaar.

Alinda van Veldhuizen, decaan mavo.

Programma
• Opbouw van de Breul (VMBO-TL)
• Pilot: praktijkgerichtprogramma
• Keuzevakken na mavo 2
• Profielen in de vierde klas
• Vervolgonderwijs: mbo of havo
• Invoeren van de vakkenkeuze: Z.S.M.

Hoe zit de mavo (VMBO-TL) in elkaar ?
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Brugklas gymnasium

Nieuwe leerweg, pilot
• link naar de animatie over nieuwe leerweg
• Op de Breul: komend schooljaar in M3 een pilot voor 1 klas
• We zoeken leerlingen die volgend jaar in M3 zitten en:
Enthousiast zijn
Goed kunnen samenwerken
Met echte opdrachten willen werken
Er goed voor staan
Dit vak ook in de vierde willen volgen en er dus examen in doen
• Leerlingen die interesse hebben kunnen dit bij de coach aangeven,
d.m.v. een motivatiebrief.

Keuzevakken in mh 2
“2 uit 5 - keuze”
• Frans
• Duits
• aardrijkskunde
• geschiedenis
• praktijkgericht programma

Profielen in mavo 4, doorstroom havo
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)

Gemeenschappelijk

Profiel
Profiel vak (2)

Techniek
Wiskunde
Nsk1

Zorg & welzijn
Biologie
Wi of ak of gs

Economie
Economie
Wi of Fa of Du

Landbouw
Wiskunde
Bi of nsk1

Keuzevak (3)

Duits
Aardrijkskunde
Nsk2
Biologie
Economie
Te óf ha
praktijkgericht
programma

Havo profiel,
Met de vakken die je
dan moet kiezen in
M4.

CM: Duits
EM
NG
NT

Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Te óf ha
Wiskunde
praktijkgericht
programma
CM: Taal
EM: Wi
NG: Wi
NT

Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Te óf ha
Wiskunde
praktijkgericht
programma
CM: Taal
EM: Wi
NG: Wi
NT

Duits
Aardrijkskunde
Nsk1
Nsk2
Biologie
Economie
Te óf ha
praktijkgericht
programma
CM: Duits
EM
NG
NT: Nask1

Het vervolgonderwijs, na mavo4
MBO
• Twee leerwegen (BOL of BBL)
• 4 niveaus
• Geen vakken- of profieleisen

HAVO

• Diploma mavo
• Profieleisen (bv wiskunde en natuurkunde verplicht bij N&T profiel)
• Soms: een doorstroommodule

Doorstromen naar HAVO op De Breul, na mavo4
havo PROFIELEN met bijbehorende verplichte havovakken
C&M

E&M

N&G

N&T

Cultuur en maatschappij

Economie en maatschappij

Natuur en gezondheid

Natuur en techniek

Gs,
Fa óf Du,
Ak óf Ec,
Een kunstvak

WiA óf WiB,
Ec,
Gs,
Ak óf Be

WiA óf WiB,
Bio,
Sk,
Na óf NLT óf Ak

WiB,
Na,
Sk,
Inf óf Bio óf NLT

Wat kan je weer terug kiezen in havo4? (zonder examen op de Mavo gedaan te hebben):
- Geschiedenis
- Economie (inhaalprogramma: zelfstandig)
- Nask2 (scheikunde inhaalmodule: docent gestuurd)
- Aardrijkskunde
- Beeldend kunstvakken(dr/mu/bv)
- Biologie
Nieuwe vakken op de Havo:
-NLT (natuur, leven en technologie)
-Informatica
-Beco (bedrijfseconomie/Vecon business School)

Conclusies doorstroom havo
• Bijna alle profielkeuzes op havo blijven mogelijk ongeacht de
“2 uit 5-keuze”.
• Laat je nu Frans én Duits vallen? Dan kun je straks op havo niet doorstromen
naar het C&M-profiel, maar wel naar de overige drie profielen. Dan is wiskunde
dus verplicht.
• Leerlingen die op de mavo géén geschiedenis hebben gehad, mogen straks
toch doorstromen naar de havo-profielen C&M en E&M (en krijgen daar
weer het vak geschiedenis).
• Niet (zo) goed in wiskunde? Kies Frans of Duits (en straks een C&M-profiel)

Invoeren vakkeuze HV2
• Maart 2022: coach maakt een notitie in Magister
• De decaan voert de vakken in
• Begin april: Adviesbrief over de keuze (daar staan de gekozen
vakken in)

• Wijzigingsmoment (formulier via de coach, ondertekend door ouder(s),

daarna mail van decaan, zodat duidelijk is wat het vakkenpakket volgend jaar is)

Keuze proces HV2  M3
Wat

Wanneer

Voorlichting decaan mavo n.a.v.
van driehoeksgesprek met de
coach

Nu: 17 maart 2022

Bij coach inleveren motivatie
brief voor praktijk gericht
programma

z.s.m. als voor dit vak gekozen wordt,
ruim voor 1 april

Bij coach in een gesprek
aangeven welke vakken graag in
M3 gevolgd willen worden, coach
noteert dit in Magister

z.s.m. als duidelijk is welke vakken
gekozen worden, ruim voor 1 april

De decaan voert keuze in

Uiterlijk 1 april

Adviesbrief en uitdraai van de
gekozen vakken

Na het invoeren van de vakkeuze

Eventuele wijziging

Vóór 13 april: via mail een bevestiging

Alinda van Veldhuizen (decaan mavo)
030-6915604 (ma, wo, do, vr)
a.vanveldhuizen@de-breul.nl

