
 
 

Gemeenschappelijk deel    (voor iedereen verplicht) 

 

 
 
 
 
 

Bij het invullen van dit formulier moet je met de volgende dingen rekening houden: 

1. Je kan alleen die vakken kiezen die je ook in 3 mavo hebt gevolgd. 

2. Je moet in totaal zeven vakken kiezen. Nederlands en Engels zijn verplicht, zodat er 

nog vijf te kiezen vakken overblijven.  

3. Natuurkunde (Nask1) kan alleen worden gekozen als je ook wiskunde in je pakket 

hebt. 

 

 

Ben jij van plan om na je mavo diploma naar 4 havo door te stromen?   Ja  / Misschien / Nee 

Lees dan goed de achterzijde van dit formulier! 

 

 
      Keuzeformulier 3 mavo → 4 mavo         

  2019/20 -> 2020/2021 

          
 Naam:                         Huidige  klas:    
                       

  

 

 

Godsdienst, Nederlands, Engels, Bewegen en sport, Mentorles  
 

Profieldeel Kies één sector en één vak (Bij techniek alleen de sector)

Techniek Economie Zorg & Welzijn Landbouw
Wiskunde Economie Biologie Wiskunde

Natuurkunde

Wiskunde Aardrijkskunde Biologie

Duits Geschiedenis Natuurkunde

Wiskunde

Keuze deel Kies hier 3 vakken!

Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde

Biologie Biologie Economie Economie

Duits Duits Duits Duits

Economie Natuurkunde Natuurkunde Natuurkunde

Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

Scheikunde Scheikunde Scheikunde Scheikunde

Tekenen Tekenen Tekenen Tekenen

Wiskunde Wiskunde Wiskunde

Biologie



Opmerkingen:  

Voor aansluiting met het MBO zijn er vaak minder strikte toelatingseisen wat examenvakken betreft. Zo kan je 

bijvoorbeeld een  MBO studie Zorg en Welzijn doen zonder biologie. Of een economische MBO studie zonder 

economie. Niet altijd verstandig maar wel mogelijk. Technische (en ICT) vervolgopleidingen eisen echter wel vaak 

wiskunde en liefst ook natuurkunde in het vakkenpakket. Gaat de belangstelling naar Havo 4? Dan zijn er 

striktere toelatingseisen. Lees dan goed de informatie op de achterzijde. 

Welke vakken moet je kiezen in 4 mavo om door te kunnen stromen naar 4 havo? 
 
 
HAVO PROFIELEN 
 
Cultuur en Maatschappij     →  Verplicht: Duits  

   Advies aardrijkskunde en geschiedenis 
 

                  In 4 havo CM  wordt een kunstvak    
    (beeldende vorming / muziek of drama) verplicht. 
    CM is het enige havo profiel dat zonder wiskunde gevolg kan worden. 

      
 
Economie en Maatschappij →  Verplicht: wiskunde en economie. 

    Advies: geschiedenis 
 
 

Natuur en Gezondheid        →  Verplicht: wiskunde, biologie, scheikunde, 
        Advies: natuurkunde of aardrijkskunde  

 
    In 4 havo NG zijn biologie en scheikunde verplichte vakken. 
    Indien dat niet gekozen wordt als examenvak in 4 mavo dan kan  
    men soms wel tot NG toegelaten worden. Er is dan wel een achterstand dat  
    ingehaald moet  worden .  
    Beter is het om biologie en scheikunde dan toch te kiezen in 4 mavo. 

        
 
Natuur en Techniek          →   Verplicht: wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
      

   In 4 havo NT is scheikunde een verplicht vak. Indien dat niet   
    gekozen wordt als examenvak in 4 mavo dan kan men soms wel tot NT  
    toegelaten worden. Er is dan wel een achterstand dat ingehaald moet  
    worden . Beter is om scheikunde dan toch te kiezen in 4 mavo. 

 
Het NT  profiel is voor overstappers van de mavo vaak niet aan te                     
raden  omdat het niveauverschil vooral met wiskunde te groot is (Wis B) 
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor leerlingen met een 7.5  of 
hoger voor wiskunde en een goed advies van de wiskundedocent. 

                   In klas 4 mavo komt er voor hen een extra programma wiskunde B 

 

 

 
 
Datum:……………………………....... 

 

 
Handtekening leerling    Handtekening ouder/verzorger  
 

 

______________________________  _______________________________ 


