Aan de ouders/verzorgers van
leerlingen uit het derde leerjaar TL.

UCN 18/19 170
Zaandam, januari 2019

Geachte ouders/verzorgers,
Wij nodigen u uit op dinsdag 5 februari voor een informatieavond over de
vakkenpakketkeuze binnen de leerweg GL of TL. Ouders van leerlingen uit het derde
leerjaar Theoretische Leerweg en Gemengde Leerweg worden dan geïnformeerd over de
mogelijkheden en de overwegingen die tot een goede keuze kunnen leiden. De voorlichting,
in de aula van Compaen, begint om 20.00 uur en is afgelopen om ongeveer 20.30 uur.
Bij deze brief vindt u uitgebreide informatie die u nodig kan hebben om tot de juiste
vakkenpakketkeuze voor uw zoon/dochter te komen. U vindt daar ook het keuzeformulier.
Wij verzoeken u het keuzeformulier uiterlijk vrijdag 15 maart, door uw zoon/dochter te
laten inleveren bij de mentor.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze decaan, dhr. G. Özkan,
g.ozkan@compaenvmbo.nl of met de afdelingsleider, mw. H. Eshuijs,
h.eshuijs@compaenvmbo.nl of met de mentor van uw zoon/dochter

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Eshuijs
Afdelingsleider TL 2,3,4

Vakkenpakket keuze Theoretische Leerweg 2019-2020

In de 3e klas kiezen leerlingen van de Theoretische Leerweg de vakken waarmee ze verder
gaan in het 4e leerjaar en waar ze dus examen in doen.
Wat is belangrijk bij het maken van je keuze?
 Voor het behalen van een diploma moeten alle VMBO leerlingen examen doen in
minimaal één profiel. Deze profielen zijn;
Zorg & Welzijn
Techniek
Economie
Landbouw (groen)
 De profielen van het VMBO sluiten aan bij het MBO.
 Je moet rekening houden met verplichte profielvakken die aansluiten op je vervolg
opleiding op het MBO of HAVO.

In leerjaar 4 staan op de lessentabel 3 soorten vakken:
A

verplichte vakken

B

verplichte profiel keuzevakken

C

keuzevakken

Alle combinaties staan open maar wij brengen één restrictie aan in de keuzemogelijkheden:
de combinatie LO2 met Beeldende Vorming kan niet gemaakt worden. Bovendien wordt bij
het overgangsrapport de doorstroomregeling toegepast. Hierin staat dat het gemiddelde van
de verplichte vakken en de keuzevakken een 6 moet zijn. Het is niet mogelijk om een vak dat
in leerjaar 3 niet is gevolgd te kiezen voor leerjaar 4.

VERPLICHT A:
Verplicht voor iedereen in TL4 zijn de volgende vakken:

1. Nederlands
2. Engels
3. Wiskunde *
4. LO 1 (geen centraal schriftelijk eindexamen)
5. Maatschappijleer (geen centraal schriftelijk eindexamen)
6. C.K.V. (geen centraal schriftelijk eindexamen en afsluiten in leerjaar 3)

KEUZE B:
Je moet verplicht een profielvak kiezen. De profielvakken zijn als volgt ingedeeld:
Profiel
Zorg & Welzijn
Techniek
Economie
Landbouw (groen)

Profielvak
Biologie
NASK
Economie
Biologie of NASK

Je ziet misschien al, dat een pakket met biologie, NASK en economie je toegang geeft tot
alle profielen. Als je deze vakken kiest, leg je je niet vast voor een bepaalde sector en kun je
na je eindexamen nog alle kanten op.
KEUZE C:
Naast de verplichte vakken en het profielvak moet je nog meer vakken kiezen om je pakket
compleet te maken. In totaal zijn er 7 verplichte vakken en 3 keuzevakken in 4 TL.

In 4 TL is het mogelijk om 1 extra vak in te laten roosteren waar dus examen in gedaan gaat
worden. Een enkele keer lukt dat niet voor alle uren en wordt met de leerling een oplossing
gezocht.

Vakken TL 4

A: Verplicht

Nederlands

X

Engels

X

Wiskunde

X

Maatschappijleer

X

C.K.V.

X

LO 1

X

B: Profielvak

C: Keuzevak

Minstens 1
kiezen

B aanvullen tot
minsten 3 keuzevakken

Economie

….

Biologie

….

Nask 1

….

Duits

….

Geschiedenis

….

Aardrijkskunde

….

Nask 2

….

Beeldende vorming

….

LO 2

….

Bijlage vakkenpakketkeuze leerjaar 4 theoretische leerweg.

De ouder/verzorger van:

Voornaam leerling: _____________________________

Achternaam leerling: ____________________________

Klas

T3a

T3b

T3c

T3d

In TL leerjaar 4 worden de volgende vakken gevolgd:

Verplichte vakken:
NE

EN

WI

MA

CKV

LO1

rekenen

Profielvakken: minstens 1 kiezen, Keuze omcirkelen.
Economie

Nask 1

Biologie

Keuzevakken: aanvullen tot 3 keuzevakken, Keuze omcirkelen.
(geen combinatie LO2 + Beeldende Vorming)
Duits
LO2
Geschiedenis Aardrijkskunde Nask 2

Extra examenvak:
……………………………………………….

Datum: ___________________________________

Handtekening: ______________________________

Beeldende
Vorming

