Kenmerk: 3.3.3 R2
Aan de leerlingen van mavo-3
en hun ouder(s)/verzorger(s)
Eindhoven, 21 februari 2018
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
We hebben de tweede rapportperiode achter de rug en zullen met u en uw zoon/dochter moeten nadenken
over de sector- en vakkenkeuze. Indien uw zoon/dochter aan de overgangsnorm voldoet, staat een aantal
keuzemogelijkheden in de vierde klas open.
In leerjaar vier is er een aantal vakken dat iedere leerling volgt: Nederlands, Engels, lichamelijke oefening,
kunstvakken 1 (CKV) en maatschappijleer. Daarnaast moet een sectorkeuze worden gemaakt. Aan de
gekozen sector zijn twee sectorvakken gekoppeld. Tot slot kan de leerling twee keuzevakken kiezen. Om
een en ander overzichtelijk te maken verwijs ik u/jullie naar bladzijde 2 van deze brief.
Nieuw voor het volgende jaar is dat we de leerlingen die dat willen én kunnen in staat willen stellen een
extra (7e) vak te volgen in Mavo 4, mits dat uitvoerbaar is in het rooster. Het volgen van een extra vak is
niet noodzakelijk voor een overstap naar havo, maar maakt het wel makkelijker. Bijkomend voordeel is dat het
extra vak vermeld wordt op de cijferlijst (bijvoorbeeld belangrijk voor aanmelding bij een vervolgopleiding) en
dat het extra vak bij de slaag-/zakregeling niet meetelt als daarvoor een onvoldoende gescoord zou worden.
Wel stellen we als voorwaarde dat je, als je ervoor kiest om een extra vak te volgen, je dat dan moet blijven
volgen t/m het eindexamen. M.a.w. het tussentijds laten vallen van het extra vak is dus niet mogelijk. Verdere
voorwaarde is dat nask 1 of nask 2 alleen als extra vak gekozen mag worden als de leerling tenminste 6,8
staat voor dat vak.
In de begeleidingslessen in januari en februari besteden we veel aandacht aan een goede keuze en de
eventuele consequenties van keuzes. Uiteraard kan ook altijd contact opgenomen worden met de
schooldecaan, mw. P. Roijmans.
De procedure is verder als volgt:
-

-

Op 21 februari ontvangt u het 2e rapport.
Bij het rapport hebben de docenten een vakadvies uitgebracht. Zij geven aan of het wel of niet
verstandig is het vak of de sector te kiezen.
Op woensdag 28 februari is er een ouderspreekuur om o.a. de voorlopige keuze te bespreken.
Uiterlijk 1 maart maken de leerlingen een voorlopige keuze.
In maart worden de adviezen van de vakdocenten vergeleken met de keuze van de leerling. Indien dit
advies niet in overeenstemming is met de voorlopige keuze, kunt u de keuze nog eens bespreken
met de klasdocent en/of de decaan.
De definitieve keuze wordt eind maart vastgesteld.

Wij hopen u d.m.v. deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, maar we zijn uiteraard altijd bereid u, indien
nodig, nadere uitleg te verstrekken.
Met vriendelijke groet,

E. Kox,
adjunct-directeur mavo

z.o.z.
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Mavo-4

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.
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