
 Naam:    

 

 

TTO / regulier: kies  of

Atheneum: of Gymnasium:
kies fa kies

du

ch*

sp/casp*

Kruis aan CM of EM  of NG  of NT

gs gs bi  na

ak ec sk sk

wi A wi B

kies wi A kies wi A

of wi C of wi B

en kies bv kies ak en kies ak kies nlt

of dr of be of na of bi

of mu of ch* of wi D

of ch* of du

of du of fa

of fa of sp*

of sp* of casp*

of casp*

CM  EM NG NT

kies ec kies ak kies ec kies ec

of be of be of nlt** of nlt

of ch* of ch* of wi D** of wi D

of du of du of ch* of ch*

of fa of fa of du of du

of sp* of sp* of fa of fa

of casp* of casp* of sp* of sp*

  of bv of casp* of casp*

of dr of bv of bv

mu of dr of dr

of mu of mu

 Huidige klas:

Profielkeuzeformulier VWO - voorlopige keuze

Verplicht gemeenschappelijk deel:

ne,   en, ch/du/fa of gr/la,  ma,  lo,   ckv (ath.),   gd,      mentorles,   pws,  lob,   

excursie

Kies één keuzevak:

TTO regulier

gr

la

Kies een profiel met in totaal vier profielvakken:



Zie omzijde voor extra informatie en handtekening

* In het profiel NG kan NLT alleen gekozen worden in combinatie met natuurkunde. 

* Wi D kan alleen gekozen worden in combinatie met wi B. 

1) Als te weinig leerlingen voor één bepaald vak kiezen, kan de groep te klein worden en kan de school deze keuze blokkeren.

2) Als je een keuze maakt voor bv, dr of mu, hoort daar het vak 'kunst algemeen' bij.

Datum: Handtekening ouder/verzorger voor gezien:

* Chinees, Spaans en Camino Español (casp) kunnen alléén gekozen worden als in de derde klas Spaans/Chinees is gevolgd én in 

overleg met de docent.


