
Pakketkeuzeformulier Havo 
 
Schooljaar 2018/2019 
 
 
Naam:………………………………………………………………..     Klas………… 
 

Profiel NT NG EM CM 

      IBC   

verplichte vakken Ne, En, Ma, LO, CKV, Gd Ne, En, Ma, LO, CKV, Gd Ne, En, Ma, LO, CKV, Gd Ne, En, Ma, LO, CKV, Gd 

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis Geschiedenis 

Biologie Biologie Economie   

Natuurkunde       

verplichte keuze I 1 vak 1 vak 1 vak 1 vak 

Wiskunde B Wiskunde A Wiskunde A Frans 

  Wiskunde B Wiskunde B Duits 

verplichte keuze II   1 vak 1 vak 1 vak 

NVT Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

  Natuurkunde Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen 

    Bedrijfseconomie economie 

    Frans   

    Duits   

verplichte keuze III       1 vak 

  NVT NVT NVT Kunst Beeldend 

        Frans 

        Duits 

vrije ruimte  1 vak 1 vak 1 vak 1 vak 

  Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

Duits Duits Duits Duits 

Economie Natuurkunde Frans Frans 

BSM Economie Bedrijfseconomie Economie 

  BSM Biologie Biologie 

    BSM Wiskunde A 

    Kunst Beeldend / TeHa Kunst Beeldend / TeHa 

    Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen 

          

 

Stap 1. Omcirkel het profiel van je keuze.  bijvoorbeeld NT 
Stap 2. Omcirkel, indien mogelijk, een keuzevak bij verplichte keuze I, II en III. 
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: 
 
IBC 
Wil je het IBC doen, omcirkel dan het pakket: EM, IBC, wiskunde A, bedrijfseconomie en Duits. 
 
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. 
 
Havo na vmbo-tl 
Al je na het vmbo-tl de havo gaat doen moet je rekening houden met het volgende: 

- Kies zoveel mogelijk vakken waarin je op vmbo-tl examen hebt gedaan. 
- Heb je in wiskunde, Frans of Duits geen examen gedaan, dan moet je deze vakken niet kiezen. 
- De vakken BSM, Bedrijfseconomie, Maatschappijwetenschappen en Kunst Beeldend/TeHa kun je altijd kiezen. 

 
Vwo na de havo 
Al je na de havo nog vwo wilt gaan doen moet je rekening houden met het volgende: 

- Kies altijd een 2e moderne vreemde taal Frans of Duits (behalve bij dyslexie). 
- Kies altijd voor wiskunde, in alle profielen. 
- Kies in de profielen EM en CM liever geen biologie, je kunt dit vak in deze profielen niet kiezen op het VWO. 

 
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. 
 

 


