
Pakketkeuzeformulier 4 vmbo-tl    Schooljaar 2018/2019 
 
 
Naam:………………………………………………………………..      Klas………… 
Vervolgstudie havo  NT+NG & mbo TECH+ZORG havo  EM+CM & mbo ECO mbo TECH mbo ECO mbo ZORG 

Verplichte vakken Ne, En, Ma, LO, MHV Ne, En, Ma, LO, MHV Ne, En, Ma, LO, MHV Ne, En, Ma, LO, MHV Ne, En, Ma, LO, MHV 
wiskunde wiskunde natuur/scheikunde 1 economie biologie 

natuur/scheikunde 1 geschiedenis wiskunde     

natuur/scheikunde 2 economie       
biologie         

Verplichte keuze   1 vak   1 vak 1 vak 

 NVT Duits  NVT Duits wiskunde 

  Frans   Frans geschiedenis 

  aardrijkskunde   wiskunde  aardrijkskunde 
  biologie       

Vrije ruimte 1 vak 1 vak 2 vakken 2 vakken 2 vakken 

  Duits biologie biologie biologie economie 

economie Duits aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde 

aardrijkskunde Frans Duits Duits Duits 

Language & Communication (CE) aardrijkskunde economie Frans Frans 

Sport en Gezondheid (LO2) Language & Communication (CE) natuur/scheikunde 2 wiskunde wiskunde 
Kunst en ontwerpen (BHA) Sport en Gezondheid (LO2) Sport en Gezondheid (LO2) geschiedenis geschiedenis 

Technologie&Toepassing (TeTo) Kunst en ontwerpen (BHA) Kunst en ontwerpen (BHA) natuur/scheikunde 1 natuur/scheikunde 1 

  Technologie&Toepassing (TeTo) Technologie&Toepassing (TeTo) natuur/scheikunde 2 natuur/scheikunde 2 

     Sport en Gezondheid (LO2) Sport en Gezondheid (LO2) 

      Kunst en ontwerpen (BHA) Kunst en ontwerpen (BHA) 
        Technologie&Toepassing (TeTo) 

    Extra vak Extra vak Extra vak 

Cambridge Engels   NVT  NVT Language & Communication (CE) Language & Communication (CE) Language & Communication (CE) 

            

  

Stap 1. Omcirkel het profiel van je keuze.  bijvoorbeeld NT 
Stap 2. Omcirkel, indien mogelijk, een keuzevak bij verplichte keuze. 
Stap 3. Omcirkel het keuzevak in de vrije ruimte dat je wilt kiezen. 
Stap 4. Onderteken dit formulier en laat één van je ouders dit ook ondertekenen. 
Stap 5. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 in bij je mentor 
 
 
Datum…………………………………………  Handtekening leerling:……………………………………………  Handtekening ouder/verzorger:……………………………………………… 
 
 
Overige informatie Z.O.Z. 

https://www.hetccc.nl/


 
 
Overige informatie: 
 
Cambridge Engels in MBO-profiel 
Als je voor een mbo profiel kiest en in klas 3 Cambridge Engels hebt gevolgd kun je dit ook in klas 4 blijven volgen. Omdat het geen officieel examenvak is moet je het als extra vak doen. 
Je doet er geen Centraal Examen in, wel kun je er Cambridge Examen in doen. Indien je dit wilt moet je in je profiel bij extra vak Language & Communication omcirkelen. 

 
Klassenindeling 
In de bovenbouw wordt de klassenindeling bepaald door de keuzevakken in het rooster. We maken een zo goed mogelijk rooster voor iedereen waarbij we geen rekening kunnen houden 
met klassenwensen. 
Met hetzelfde vakkenpakket kan je een andere klas geplaatst zijn dan een vriend(in). We verplaatsen geen leerlingen omdat ze bij een vriend(in) in de klas willen. 
 
Extra vak volgen 
Als je één extra vak wilt volgen kan je hiervoor een apart formulier bij je teamleider ophalen. Je moet dan gemiddeld minimaal een 7,5 staan op je eindrapport. Je kan alleen een extra vak 
volgen wat binnen het door jouw gekozen profiel in de vrije ruimte staat. Je extra vak wordt niet meegenomen in het reguliere rooster, maar pas na de zomer ingeroosterd. Het kan dan 
botsen met uren van andere vakken. 
 

 


