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Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 3TL.  

  

Betreft: Vakkenpakketkeuze voor klas 4  
     

  

Putten, 25 maart 2021   

  

Geachte heer/mevrouw,  

Uw zoon/dochter gaat richting het vierde jaar en zal zijn/haar definitieve vakkenpakket gaan 

kiezen. Met deze brief informeren we u over de mogelijkheden. 

De volgende informatie heeft als doel u en uw zoon/dochter te helpen bij het samenstellen 

van het pakket voor leerjaar 4.   

Het gekozen praktijkprofiel (Dienstverlening & Producten, of Zorg & Welzijn) heeft ook 

invloed op de mogelijkheden voor het vakkenpakket.   

De leerlingen kiezen eerst een van de 3 pakketten. Bij elk pakket horen verplichte vakken, en 

daarnaast is er ruimte om de vakken aan te vullen naar eigen keuze.   

Geen enkel pakket zorgt voor uitsluiting van een bepaalde mbo-opleiding, alle opleidingen 

blijven mogelijk.  

Mogelijkheden met het praktijkprofiel Z&W:  

Leerlingen die nu het praktijkprofiel Zorg & Welzijn volgen, kunnen alleen voor pakket 3 

kiezen. Het verplichte vak hierbij is Biologie. Ook moeten zij verplicht Wiskunde of 

Aardrijkskunde kiezen. Hierna kan het pakket naar eigen keuze aangevuld worden.   

Mogelijkheden met het praktijkprofiel D&P:  

Leerlingen die nu het praktijkprofiel Dienstverlening en Producten volgen, kunnen alleen voor 

pakket 1 of 2 kiezen. Bij pakket 1 zijn Wiskunde en Biologie de verplichte vakken. Bij pakket 

2 is Economie het verplichte vak, en moet er gekozen worden tussen Biologie, Duits of 

Wiskunde. Hierna kan het pakket naar eigen keuze aangevuld worden.  

    

Mogelijk overstap naar de havo:  

[  ]   
  

  
  

  

  



Als de leerling overweegt om na het examen naar de havo te gaan, moet dit aangevinkt 

worden. De leerling zal dan een 7e vak moeten kiezen. Dit heeft als gevolg dat in klas 4 het 

praktijkprofiel Z&W of D&P geheel zal komen te vervallen.  

Het doorgeven van de keuzes  

Het doorgeven van de keuzes gaat via onderstaande link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=59Da0LEaEEqDB9YiYuNjgxnfYNuAr

QdDvidxHXJzf69UOUREMUQ3MlZQNDFHOFBKSFRCR0haMjVGSS4u  

Wilt u de keuzes uiterlijk 2 april 2021 doorgeven?   

Heeft u nog vragen?  

Als u twijfelt of uw kind een bepaald vak wel kan kiezen, dan kunt u dit het beste overleggen 

met de vakdocent.  

  

Heeft u vragen over wat het best bij uw kind past, dan kunt u het beste de mentor spreken.  

  

Heeft u vragen over een opleiding, dan kunt u dit het beste aan de decaan (mevr. Smeets) 

vragen, via SML@groevenbeek.nl   

Wij vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

D.W. van Boven, teamleider bovenbouw  
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