
Keuzeprofiel HAVO van: ____________________

Profielvakken 

Natuur eN GezoNdheid (NG)
Wiskunde A of B

Scheikunde 
Biologie 

Een vak uit:
NLT/Aardrijkskunde/

Natuurkunde

Profielvakken 

ecoNomie eN maatschappij 
(em)

Wiskunde A
Geschiedenis 

Economie 
Een vak uit:

Bedrijfseco/Aardrijkskunde

Profielvakken 

Natuur eN techNiek (Nt)
Wiskunde B

Natuurkunde 
Scheikunde 
Een vak uit:
NLT/Biologie

 Frans 
 Duits 
 Aardrijkskunde
 Economie 
 Wiskunde A  
 Beeldend vak
 BSM
  Biologie
 Bedrijfseco

 Frans 
 Duits 
 Bedrijfseco
 Beeldend vak
 Aardrijkskunde
 BSM
 Biologie

NG
 Economie 
 Natuurkunde
 Aardrijkskunde*
 NLT
 Duits
 Beeldend vak
 BSM
 Frans **
 

Nt
 Economie 
 Biologie 
 NLT
 Duits
 Beeldend vak
 BSM
 Aardrijkskunde*
 Frans**

Het vrije keuze deel: 2 vakken uit:

Profielvakken 

cultuur eN maatschappij  (cm)
Geschiedenis 
Frans of Duits  

Een vak uit:
Aardrijkskunde/Economie

Een vak uit:
Beeldend vak/Frans/Duits

 em

Gemeenschappelijk  deel
Nederlands, Engels
Maatschappijleer

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 
Gymnastiek

cm

Geef door middel van een vinkje aan welk profielvak je kiest en omcirkel in 
het profieldeel jouw keuzevak.

NB. Natuurkunde kan alleen in combinatie met wiskunde B worden gekozen.
* De lessen aardrijkskunde en natuurkunde staan op dezelfde uren in het lesrooster. Een leerling kan daarom niet van beide vakken alle lessen 
volgen. Voor de vakkencombinatie Na + AK wordt dus een grotere mate van zelfstandigheid gevraagd. Voor deze combinatie is daarom de 
goedkeuring nodig van de rapportvergadering eind 3e klas en eind 4e klas over voortgang.
** De lessen Frans staan op dezelfde uren geroosterd als één van de vakken uit de natuurprofielen. Alle lessen volgen van de natuurprofiel-
vakken + Frans is dus niet mogelijk. Voor deze combinatie wordt dus een grotere mate van zelfstandigheid gevraagd. Voor deze combinatie is 
daarom de goedkeuring nodig van de rapportvergadering eind 3e klas en eind 4e klas over voortgang.



AKKOORDVERKLARING

Met de ondertekening verklaren leerling en ouders dat zij kennis genomen hebben van de keuze 
zoals ingevuld op de voorkant en daarmee akkoord zijn. 

Ondertekening geeft ook aan dat ingeval de keuze gemaakt wordt voor AK met NA of van FA met een 
natuurprofiel, deze keuze bewust is gemaakt en dat er beperkingen zijn in het volgen van alle lessen. 
De mogelijke risico’s van deze keuze worden onderkend en geaccepteerd.

Handtekening leerling

Handtekening ouder(s)


