
Informatieavond

Keuze vakkenpakket

2M-3M



Welkom

Programma

• De keuze: Gerrie Verweij

• Het vakkenpakket: Isabelle Bakker

• Westland on Stage: Isabelle Bakker



Keuzeproces

• Waar hebben we het over?

• Kiezen is moeilijk …….



Keuzeproces

leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 leerjaar 4

De hele klas dezelfde
(verplichte) vakken.

Verplichte vakken:

Nederlands, Engels, LO, KV, 
rekenen, tekenen
wiskunde, maatschappijleer

Verplichte vakken.

Nederlands, Engels, LO

4 vakken uit:

aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
Frans
geschiedenis
natuurkunde
scheikunde

4 vakken uit:

wiskunde
beeldende vorming & tekenen
maatschappijkunde
de 4 gekozen vakken



Keuzeproces



28 keuzepakketten op één A-4tje



Verantwoording keuzepakketten

• Wettelijke eisen voor een examenpakket in MAVO 4

• Profielvakken vormen de basis

Profiel Zorg & Welzijn
Met BIOLOGIE

Profiel Landbouw
Met WISKUNDE

Profiel Economie
Met ECONOMIE

Profiel Techniek
Met NATUURKUNDE

én WISKUNDE



Verantwoording keuzepakketten

• Ervaring op onderwijskundig gebied

• Logische combinaties toegepast in de profielen

Doorstroom vervolgopleiding



Gesprek tussen ouder en puber



28 keuzepakketten 

• Voorbeelden met toelichting

Pakket Pakket Pakket

• Keuze onder voorbehoud

• Gesprek ouders volgt als keuze niet door kan gaan



Eén profielvak in het pakket

• Consequentie

• Geen keuze in het profiel voor 4M

• Profiel economie p18, p19

• Profiel zorg en welzijn p23, p24, p25

• Profiel Techniek p 26, p27, p28



Extra vak AK aanbieden

• Keuzemogelijkheden richting havo zijn groter

• Leerlingen die extra uitdaging willen

• Docenten geven bindend advies

• Niet vrijblijvend

• Kosten boeken voor de ouders



Keuzeverloop

• Tijdpad

– 21 januari informatieavond voor ouders

– 23 januari profielmiddag (bedrijfsbezoeken)

– 28 t/m 31 januari voorlichting in de klassen

– 4 en 13 februari Westland on Stage

– 17 februari voorlopige keuze in Magister

– 31 maart en 2 april spreekavond n.a.v. rapport 2

– 9 april definitieve keuze in Magister

• Gesprekken met ouders (indien nodig i.v.m. haalbaarheid)

• Advies vakleerkracht bij het tweede rapport (26 maart)



Vragen?

• Mw. M.Schrier, decaan shr@isw.info

• Mw. G.Verweij, teamleider vwy@isw.info

mailto:shr@isw.info
mailto:vwy@isw.info


BEROEPENFEEST 
VOOR VMBO LEERLINGEN



Westland on Stage 

• www.westlandonstage.nl

• Het beroepenfeest dinsdag 4 februari 2020

– Start om 13.40 uur in Naaldwijk, Atletiekvereniging 

Olympus’70

– Eindtijd 14.45 uur

• Doe-Dag 13 februari 2020

– Hele dag bedrijvenbezoeken door het Westland.

http://www.westlandonstage.nl





