
Hartelijk welkom op de informatieavond over het 
keuzevak in havo 3

Dinsdag 21 mei 2019



Verbinden, waardevol, actief
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Waarom kiezen in havo 3

• Lessentabel havo 3

– 2 nieuwe vakken: economie, scheikunde

– versnippering tegengaan: geen 1-uurs vakken (behalve godsdienst & 
levensbeschouwing)



Waarom kiezen in havo 3

• Daarom:

– keuze voor een tweetal vakken 1 jaar naar voren gehaald, waarbij alle profielen in 
de bovenbouw nog gekozen kunnen worden

• Zodat: 

– er op de lessentabel van klas 3 minimaal 2-uurs vakken staan(behalve GL)

– de kernvakken voldoende uren hebben

– de MVT kunnen voldoen aan ERK eisen



Daarnaast rooster met keuzewerktijd (KWT)

• M.i.v. 2019-2020

• Behoefte aan een meer flexibel rooster,
met ruimte voor keuzes van leerlingen en ruimte te bieden meer uren les te volgen in 
vakken die ze bijvoorbeeld moeilijker vinden of juist uitdaging zoeken.

• 1e t/m 5e (of 6e) uur lessen volgens vast rooster                               
(6e) 7e, 8e uur  ruimte voor KWT (ma, wo, do, vr)

• Inschrijven via KWT-module in Magister



Havo 3: ik wil toch graag Duits en Frans …

Duits èn Frans is mogelijk, maar

• geen biologie

– dit zijn vaak leerlingen die niet kiezen voor NT of NG

– heeft de leerling “spijt”, dan is dit vak in de bovenbouw bij te 
spijkeren

• 1 uur extra naar school
de talen zijn 3-uurs vakken / biologie 2 uur



Definitieve keuze?

• Duits/Frans: ja

– “stapelvak”; achterstand is niet in te halen

– geen consequentie voor de profielkeuze in de bovenbouw,
beide talen zijn in alle profielen mogelijk

– NB: voor doorstroom naar vwo na je havodiploma is een 
tweede moderne taal nodig naast Engels

• Biologie: nee

– het vak wordt thematisch aangeboden; de 
thema’s uit de onderbouw worden in de boven-
bouw herhaald; achterstand is in te halen 

– en dus geen consequentie voor de profielkeuze



Tijdpad

• Voorlichting ouders 21 mei 

• Voorlichting leerlingen deze week
tijdens de vaklessen Du en Fa

• Keuzeformulier 21 mei
via uw kind

• Inleveren keuzeformulier 7 juni
in de brievenbus bij de balie
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