
Pakketkeuzeformulier VWO 
 
Schooljaar 2019/2020 
 
 
Naam:………………………………………………………………..           Klas………… 
 

Profiel NT NG EM CM 

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 

verplichte 
profielvakken 

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis Geschiedenis 

Biologie Biologie Economie  
Natuurkunde       

verplichte keuze I 1 vak 1 vak 1 vak 1 vak 

  Frans Frans Frans Frans 

  Duits Duits Duits Duits 

verplichte keuze II  1 vak 1 vak 1 vak 1 vak 

  

Wiskunde B Wiskunde A Wiskunde A Wiskunde A 

  Wiskunde B Wiskunde B Wiskunde B 

      Wiskunde C 

verplichte keuze III   1 vak 1 vak 1 vak 

  

NVT Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

  Natuurkunde Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen 

    Bedrijfseconomie Economie 

  Frans  

    Duits  

verplichte keuze IV     1 vak 

 

NVT NVT NVT Filosofie 

   Kunst Te/Ha 

    

vrije ruimte   1 vak 1 vak 1 vak 1 vak 

  
 

Frans Frans Frans Frans 

Duits Duits Duits Duits 

Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

Economie Economie Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen 

Kunst Te/Ha Natuurkunde Bedrijfseconomie Economie 

Filosofie Kunst Te/Ha Kunst Te/Ha Bedrijfseconomie 

BSM Filosofie Filosofie  

Wiskunde D BSM BSM  

 Wiskunde D Wiskunde D  

    

      

 

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 28 februari 2020 in bij je mentor 
 
 
Datum………………………………………… 
 
 
 
Handtekening leerling:……………………………………………  Handtekening ouder/verzorger:……………………………………………… 
 
 

Overige informatie Z.O.Z.  



 
 
 
Overige informatie: 
 
Een extra vak volgen: 
In de profielen NT, NG en EM is het mogelijk om één extra vak ingeroosterd te krijgen. Je hebt dan de keuze uit: 

 Kunst-Te/Ha 

 Filosofie 

 BSM 

 Wiskunde-D 
 

De lesuren van deze vakken worden tegelijkertijd geroosterd op een middag en vallen dus niet samen met andere vakken 
Als je een extra vak wilt volgen kun je dit aangeven door in de vrije ruimte van jouw profiel 2 vakken te omcirkelen waarvan er 
één vak Kunst-Te/Ha, Filosofie, BSM of Wiskunde-D moet zijn. 
 
In het CM profiel heb je altijd Filosofie of Kunst-Te/Ha. Het is niet mogelijk om beide vakken te kiezen. Wil je een extra vak 
volgen in dit profiel dan mag je 2 vakken kiezen in de vrije ruimte van dit profiel. Het maakt daarbij niet uit welke vakken je kiest. 
 
Een extra vak volgen vraagt extra inzet en geeft extra huiswerk, je moet dan denken aan zo’n 4 uur/week extra les en huiswerk. 
Je moet je studie dus gemakkelijk aan kunnen, anders zou het kunnen zijn dat je blijft zitten omdat je een extra vak gekozen 
hebt. Het is daarom verstandig om pas een extra vak te kiezen als je gemiddeld niet lager dan een 7 staat. 
 
Bij tegenvallende resultaten bestaat de mogelijkheid om aan het einde van het schooljaar één van de twee vakken uit de vrije 
ruimte te laten vallen. Welke maakt voor het behalen van je diploma niet uit. 
 
Het kan voorkomen dat we een extra vak niet aan iedereen kunnen aanbieden omdat de groep te vol raakt en/of we geen 
docent beschikbaar hebben. In dat geval kijken we of je een ander extra vak kunt volgen. 
 
Indien er geen groepen geformeerd kunnen worden van meer dan 12 leerlingen dan behoudt de directie zich het recht voor om 
het vak niet aan te bieden. 
 
Aanvullende eisen Wiskunde D  
Als je wiskunde D als gewoon vak of als extra vak wilt volgen moet ook wiskunde B in je pakket hebben en minimaal een 7,5 
gemiddeld voor wiskunde staan in klas 3. 
 
Vwo na de havo 
Al je na het behalen van je havo diploma vwo gaat doen moet je rekening houden met het volgende: 

- Kies zoveel mogelijk vakken waarin je op de havo examen gedaan hebt. 
- BSM, Filosofie, Aardrijkskunde, Kunst Te/Ha en Maatschappijwetenschappen zijn gemakkelijker in te halen, deze kun je 

ook kiezen. 
 
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. 
 


