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Vragen die de leerling zichzelf moet stellen
Jongeren ervaren steeds meer schoolstress, ouders vaak de oorzaak

Gerwin Visser is docent en leerlingencoördinator op een middelbare school in Dronten. Hij maakt de
leerlingen mee vanaf het moment dat ze worden aangemeld, en ziet met eigen ogen hoe de prestatiedruk
bij leerlingen de laatste jaren is toegenomen. "Wat je vooral hoort bij kinderen en ouders: hoger

is beter! Havo is beter dan mavo, vwo beter dan havo, enzovoort", vertelt hij. "Ze denken
dat je op een lager niveau minder leert, maar je leert er alleen anders.“
Volgens Visser hebben ouders dat niet eens altijd door. "Als jij je kind vraagt: 'maar als mavo heel goed
lukt, dan kan je met een beetje extra toch ook havo doen?', dan zal geen kind zeggen dat hij het niet kan.
Ze willen hun ouders namelijk blij maken en mavo is blijkbaar niet goed genoeg."
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4404856/schoolstress-jongeren-middelbare-school-stress

•

Waarom naar de Havo?

En als ik naar de Havo ga, welk profiel kies ik?
•

Wat kan ik?

Hoe ‘slim’ ben ik, hoe sociaal, hoe handig enzovoort?
•

Wat wil ik?

Interesse, veel geld belangrijk of niet, hard werken of meer vrije tijd….
•

Wat willen vervolgopleidingen?

Profieleisen, vervolgopleidingen, beroepseisen, medisch, audities

De havo profielen
4 profielen:
NT (Natuur en Techniek)
NG (Natuur en Gezondheid)
EM (Economie en Maatschappij)
CM (Cultuur en Maatschappij)

Elk profiel heeft:
• Gemeenschappelijk deel
• Profiel deel
• Vrije keuze

Gemeenschappelijke deel
•
•
•
•
•

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Culturele kunstzinnige vorming (CKV)
Lichamelijke opvoeding

profielen havo | 2018/2019

naam:

gemeenschappelijk deel

klas:

instructies bij het invullen

X

Nederlands

X

culturele kunstzinnige vorming

1. gemeenschappelijk deel staat vast

X

Engels

X

lichamelijke opvoeding

2. profiel  kies een profiel (met 4 vakken).

X

maatschappijleer

3 vrije keuze à kies 1 vak. Het is verplicht een 1e en een 2e (gelijkwaardige) keuze op te geven
ivm roostermogelijkheden. Keuzevakken worden alleen bij voldoende belangstelling gegeven.

profielen
natuur en techniek

natuur en gezondheid

economie en maatschappij

cultuur en maatschappij

X

wiskunde b

X

wiskunde a

X

wiskunde a

Frans

X

natuurkunde

X

scheikunde

X

economie

Duits

scheikunde

X

X

biologie
onderz. & ontw.

één vak
kiezen

biologie
aardrijkskunde
onderz. & ontw.

X

één vak
kiezen

geschiedenis

X

aardrijkskunde

Frans

X

geschiedenis

Duits
aardrijkskunde

één vak
kiezen

bedrijfseconomie

Frans
Duits
tekenen
muziek

vrije keuze:
natuur en techniek
1 vak uit:

vul een 1 in bij eerste keuze, een 2 voor tweede keuze
natuur en gezondheid
1 vak uit:

economie en maatschappij
1 vak uit:

cultuur en maatschappij
1 vak uit:

biologie

aardrijkskunde

Frans (mits geen Duits)

Frans

onderz. & ontw.

onderz. & ontw.

Duits (mits geen Frans)

Duits

economie

economie

aardrijkskunde

tekenen (mits geen muziek)

tekenen

tekenen

bedrijfseconomie

muziek (mits geen tekenen)

muziek

muziek

tekenen

wiskunde A

muziek

extra vak
let op: een extra vak mag gekozen worden, mits je dit via de juiste procedure en met de juiste motivatie aanvraagt. De teamleider
beslist of je aanvraag gehonoreerd wordt. Altijd geldt, dat we niet van te voren weten of je vak ingeroosterd kan worden en zo ja,
hoe vaak per week. In veel gevallen zal je een maatwerktraject af moeten spreken met de betreffende vakdocent.

één vak
kiezen

één
vak
kiezen

Toelatingseisen Libanon:
• Leerling moet of Wiskunde hebben of een extra vreemde taal.
• Bij 42 punten (MA en TT telt niet mee), voor de 6 examenvakken
automatisch toegelaten.
• Bij 40 en 41 punten wordt de leerling besproken.
• Alle naar H4 meegenomen vakken voldoende.
NB Indien een keer gezakt voor M4, niet toelaatbaar.
Een leerling kan worden geweigerd vanwege leeftijd, (wan)gedrag, doubleren in M3.

Verschillen Mavo  Havo
- Meer vakken
- Hoger tempo
- Meer samenwerking

- Hoger niveau
- Meer zelfstandigheid
- Andere sfeer

Doubleren in havo 4 is geen optie.

Procedure
• Voorlichtingsavond

: Nu

• Aanmelden bij de decaan mevr. Spigt

: vóór 1 maart 2019

• Gesprekken decaan en teamleider

: vanaf maart

• Overleg mevr. Spigt, dhr. Aklalouch,
mentor (en vakdocenten)

: na uitslag eindexamen M4

• Bevestiging leerling en decaan over plaatsing : medio juni
• Aansluitprogramma wiskunde na je eindexamen : huidige schooljaar

www.studiekeuze123.nl
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