
keuze havo 4…..

Welkom

https://www.mentimeter.com/s/c5e51b88be95ec79fb1bb6fd665dc963/55a85d12116a/edit


 Toelating

 Nieuwe vakken

 Profielen

 Aanvullende profieleisen

Programma



Keuze voor havo

https://www.mentimeter.com/s/c5e51b88be95ec79fb1bb6fd665dc963/a37b94534b64/edit


Verschillen tussen havo & vmbo

https://www.mentimeter.com/s/c5e51b88be95ec79fb1bb6fd665dc963/e9dc6661cba8/edit


Toelating tot havo 4

 Resultaten

 Inventarisatielijst per vak

 Gesprek decaan havo



Toelating tot havo 4

 Resultaten

Uitgaande van 7 examenvakken

bij (afgeronde) eindcijfers

48 of meer punten en geen onvoldoendes



 Inventarisatielijst per vak

motivatie

werkhouding

sterke  zwakke punten

mbo  havo

In te vullen door leerling, docent en door ouders/verzorgers

Toelating tot havo 4

Leerling is zelf verantwoordelijk voor inschrijven havo

Dhr. Van de Krol houdt lijst bij van leerlingen o.b.v. inventarisatielijst



Toelating tot havo 4



 Gesprek decaan havo

- motivatie

- informatie overstap

- profielkeuze

- toekomst

- vakken havo64/vmbo TL-4  profiel havo

Toelating tot havo 4



Plan B

Oriënteren op mbo



NL&T (natuur, leven en technologie)



NL&T (natuur, leven en technologie)

schoolexamencijfer

Voorbeelden

 Forensische technieken (vingerafdruk, DNA, eigenschappen bloed, ..)

 Rijden (z)onder invloed (effect alcohol op lichaam/gedrag)

 Sportprestaties (metingen, spieren, voeding)

alleen in profielen

NG en NT

NL&T  24 plaatsen per groep



BSM (bewegen, sport & maatschappij)

bewegen 

en 

gezondheid

bewegen 

en 

regelen

bewegen 

en 

samenleving

schoolexamencijfer BSM  28 plaatsen per groep

veel LO-lessen

theorie-uren

selectie

coachen

samenwerken

stage

De docent-LO wordt om advies gevraagd.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GEwUnAqRV9xQnM&tbnid=E9Dnxe36GZABfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vinkhuizen.nl%2Frondom%2Fin-de-wijk%2Fsportberichten%2Fsporter-van-de-maand&ei=yUOLUrf_OJOk0AWb7IDQAQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNEpd4URsOh6B88uoAXdKsSYuBsWJg&ust=1384944953114972


VECON business school
Praktische invulling bedrijfseconomie (BEC)                                            
certificaat

Modules die hebben betrekking op de economische aspecten van de 
maatschappij en op ondernemerschap en een ondernemende houding. 
Ondernemende vaardigheden en Twenty First Century Skills

 elementair boekhouden, 
 een ondernemingsplan maken en uitvoeren, 
 het spelen van een managementgame, 
 het ontwikkelen van presentatievaardigheden,
 workshops- en bedrijfsbezoeken.



drama   da     muziek   mu

drama of muziek

Voor de definitieve keuze da: gesprek met mevrouw Horst (docent)

Voor afspraak: hsb@groevenbeek.nl

Voor de definitieve keuze mu: gesprek met mevrouw Woudenberg (docent)

Voor afspraak: wga@groevenbeek.nl

mailto:hsb@groevenbeek.nl
mailto:wga@groevenbeek.nl


profielen
Cultuur en Maatschappij Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij Natuur en Techniek







https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA


https://youtu.be/4TYOPUuxCJ8


https://youtu.be/FkvvUiiV_I4


https://youtu.be/PQm_QGWnKuU




Aanvullende profieleisen

een vak in 4 havo willen = een vak NU hebben

behalve: gs     bi       (gewenst)

bv   mu   da  bec   nl&t   bsm   beginnen in 4 havo

keuze nl&t   wel natuurkunde (hebben gehad)

Opmerkingen:

- bij bv, da en mu hoort het vak kunst algemeen (ka)

- je kunt geen bv en da en mu kiezen

- je kunt ak niet combineren met na en/of nl&t



Bij de keuze NG of NT

• nask 1 is natuurkunde nask 2 is scheikunde 

• nask 1 en nask 2 noodzakelijk in NT

nask 2 noodzakelijk in NG 

wiB alleen kiezen als je erg goed bent in wiskunde       wiB verplicht in NT

Aanvullende info

CM profiel is mogelijk zonder wiskunde

alleen (iets) beperktere keuze in vervolgopleidingen



 Van profiel of een vak wisselen is in 4 havo vaak niet mogelijk.

Probleem:

- klas/clustergroep komt boven de 30

- NLT-groep komt boven de 24

- BSM-groep komt boven de 28

- roostertechnisch niet mogelijk

 examen      1 vijf  voor Nederlands, Engels, wiskunde

 examen      gemiddelde centraal examen voldoende

Aanvullende info

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4vNzO4a3JAhWHjg8KHSMEA8QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nationaleonderwijsgids.nl%2Fzoek_instelling%2Fden-haag%2F9731991%2Fministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap&psig=AFQjCNFkb8A59oosmVxyn8x8eUwjWc4sfA&ust=1448616085761017


 doorspreken keuze havo-profiel met decaan dhr. Van de Krol

 uitnodiging voor open avond havo op 21 januari 2019

 invullen inventarisatielijst

 gesprek met decaan havo maart/april (allen)

 vmbo-diploma halen   (beslissing wel of toch maar niet naar de havo)

als keuze verandert doorgeven aan decaan dhr. Van de Krol

 overleg teamleider vmbo 4 en havo 4 (beslissing wel of niet toelaten) 

 tenslotte controle-uur (in de laatste week voor de vakantie)

Vervolg



www.studiekeuze123.nl

www.qompas.nl

www.kiesjestudie.nl

www.hbostart.nl 

www.tkmst.nl

Websites



Bedankt voor uw aandacht



vragen…..


