Kenmerk: M: rapport 3 – brief 1

Aan de leerlingen van Mavo-3 en hun
ouder(s)/verzorger(s)

Eindhoven, mei 2017
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Enige tijd geleden heeft uw kind een voorlopige pakket- en sectorkeuze gemaakt.
Mocht u daarin nog een wijziging aanbrengen, dan kan dat tot uiterlijk vrijdag 19 mei 2017.
U kunt daarvoor de onderstaande strook gebruiken.
Mocht u geen wijziging meer aanbrengen voor genoemde datum, gaan wij ervan uit dat de keuze
definitief is.
Voor de zekerheid nog een aantal aandachtspunten op een rij:
- Kijk bij het kiezen van het vakkenpakket welke vakken nodig zijn voor mogelijke vervolgopleidingen.
- Leerlingen die een 7e vak willen kiezen, dienen er rekening mee te houden dat het vak gevolgd moet
worden t/m het eindexamen. De leerling mag het vak niet tussentijds laten vallen.
- Een extra vak mag pas gevolgd worden als dit rooster-technisch mogelijk is.
- Leerlingen die graag na de mavo naar de havo willen, moeten rekening houden met de
vakkeneisen van de havo:
- Als een leerling op de havo een vakkenpakket kiest met de volgende vakken, moet in dat
vak/vakken examen worden gedaan in mavo 4:
wiskunde / Duits / natuurkunde (nask1) / scheikunde (nask2)
Het is dus niet zo dat de leerling die naar de havo wil standaard in bovengenoemde vakken
eindexamen moet doen. Het is afhankelijk van het vakkenpakket van de havo. Bij twijfel graag
een afspraak maken met de decaan.

Als u vragen heeft over het pakket, kunt u contact opnemen met de decaan, mevrouw Sponselee
(n.sponselee@eckartcollege.nl).
Met vriendelijke groet,

E. Kox, Adjunct-directeur Mavo
z.o.z.

Wijziging in het vakkenpakket:
Naam Leerling__________________________________________________________
Klas: ______

Ik kies________________________ (vak noemen) i.p.v. _______________________ (vak noemen)
Ik laat mijn 7e vak _____________________ (vak noemen) vallen

Handtekening ouders:

Inleveren uiterlijk vrijdag 19 mei a.s. bij de heer E. Kox (kamer T27A)

Op achterkant M:
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VAKKEN DIE IEDEREEN VOLGT
Nederlands
Engels
Lichamelijke Oefening
Maatschappijleer
CKV1

SECTOREN EN SECTORVAKKEN
LANDBOUW

TECHNIEK

ECONOMIE

ZORG EN WELZIJN

WISKUNDE
+
1 VAK UIT:

WISKUNDE
NASK-1
(NATUURKUNDE)

ECONOMIE
+
1 VAK UIT:

BIOLOGIE
+
1 VAK UIT:

DUITS
WISKUNDE

WISKUNDE
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS

BIOLOGIE
NASK-1

MOGELIJKE KEUZEVAKKEN, 2 KIEZEN UIT:
DUITS, WISKUNDE, AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS, BIOLOGIE,
TEKENEN, NASK-1 (80% NATUURKUNDE), NASK-2 (80% SCHEIKUNDE),
ECONOMIE, TECHNOLOGIE & TOEPASSING (=Bèta Challenge)
JE MOET DE TE KIEZEN VAKKEN WEL IN MAVO-3 HEBBEN GEVOLGD.

