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Keuzeformulier GYMNASIUM
Naam
C

maakt deel uit van het
combinatiecijfer

O&O

onderzoek en ontwerpen
(technasium)
ku bv kunst beeldende
vormgeving
ku mu kunst muziek

......................................................................................................................................................................................................................................................

klas

.................................................................

gemeenschappelijk deel
Kies één vak:

Nederlands
Engels

GTC (Griekse taal en Cultuur)

maatschappijleer C

LTC (Latijnse taal en Cultuur)

lichamelijke opvoeding
Ckv - Variant klassieke
cultuur

profieldeel
Natuur en Techniek
natuurkunde
scheikunde
wiskunde b

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

biologie

economie

scheikunde
Kies één vak:

geschiedenis
wiskunde a

wiskunde a

aardrijkskunde

biologie

wiskunde b

bedrijfseconomie

wiskunde d

Kies één vak:
aardrijkskunde
natuurkunde

Kies één vak:

geschiedenis
Kies één vak:

Kies één vak:
O&O

wiskunde c
Kies één vak:

Duits

aardrijkskunde

Frans

economie

Kies één vak:

O&O

Cultuur en Maatschappij

Kies één vak:

wiskunde a

ku bv

wiskunde b

ku mu
Duits
Frans

vrije deel
Natuur en Techniek

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

Duits

Duits

Duits

Duits

Frans

Frans

Frans

Frans

GTC

GTC

GTC

GTC

LTC

LTC

LTC

LTC

aardrijkskunde

aardrijkskunde

aardrijkskunde

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

bedrijfseconomie

bedrijfseconomie

bedrijfseconomie

biologie

economie

ku bv

economie

economie

geschiedenis

ku mu

informatica

geschiedenis

informatica

informatica

ku bv

informatica

ku bv

natuurkunde

ku mu

ku bv

ku mu

O&O

ku mu

natuurkunde

wiskunde d (alleen in

O&O

O&O

combinatie met wis b)

wiskunde a (extra vak

wiskunde a (extra vak

indien wis b én d)

indien wis b én d)

wiskunde d

wiskunde d (alleen in
combinatie met wis b)

Keuze modules (40 klokuren)

Maak 1e t/m 4e keuze. Kunst & cultuur, voor alle profielen toegankelijk.
Z.o.z. voor nadere toelichting.

AV

Dans

Design

Toneel

De spelregels
Iedere leerling kiest een profiel met bijbehorende vakken en
één examenvak in het vrije deel.
	Het examenvak in het vrije deel is wettelijk verplicht en telt net
zo zwaar mee als de profielvakken. ‘Vrij’ houdt in dat het vak
losstaat van het gekozen profiel.
Voor vakken waarbij het aantal leerlingen klein is, bestaat de
kans dat er combinatieklassen van verschillende leerjaren
worden gevormd of dat het vak in combinatie van havo en vwo
gegeven wordt.
In uitzonderlijke gevallen kan de combinatie van gekozen
vakken tot maatwerk in het rooster leiden. In dit geval vindt er
een gesprek met de leerling plaats. Dit gesprek kan nog voor of
gelijk na de vakantie plaatsvinden.
Elke leerling mag een kunst-en cultuurmodule kiezen. Er kan
worden gekozen uit vier verschillende modules: AV (AudioVisueel), Dans, Design of Toneel. Wanneer zich onvoldoende
leerlingen aanmelden bij een module, kunnen de leerlingen
worden ingedeeld bij een andere module zodat deze wel door
kan gaan. De modules zijn niet verplicht en zijn geen onderdeel
van de bevorderingsnormen en het examen. De modules
worden alleen in klas 4 aangeboden.
Wanneer leerlingen een module kiezen, moeten zij in de vakjes
onderaan het formulier de volgorde van voorkeur opschrijven
en dit formulier ingevuld (ingescand) mailen naar de decaan
(ponwe@pontes.nl) omdat de volgorde niet kan worden
aangegeven in Zermelo.
	Leerlingen kunnen een extra keuze-examenvak aanvragen.
Ook in dit geval is er sprake van maatwerk. Bij de aanvraag van
een extra keuze-examenvak wordt advies gevraagd aan de
docentenvergadering. Er is echter geen garantie dat de school
de aanvraag honoreert.
	Het extra vak wordt niet gelijk mee-geroosterd. In het nieuwe
lesrooster is zichtbaar of de lesuren voor het extra vak kunnen
worden toegevoegd of dat ze dubbel geroosterd staan met een
ander vak. De leerlingencoördinator onderzoekt de mogelijk
heden en bespreekt de voorwaarden voor het volgen van het
extra vak met de leerling en de docent van het betreffende vak.

Het tijdpad
In januari vindt de voorlichting van de vakken plaats door
vakdocenten en vertellen bovenbouwleerlingen over hun
ervaringen met de pakketkeuze en de verschillen tussen de
onder-en bovenbouw.
	De keuzeformulieren kunnen worden gebruikt voor het
overzicht van de verschillende profielen.
Eind januari / begin februari vult iedere leerling zelf het
vakkenpakket in Zermelo in (instructie volgt) waarbij het zelf
ingevulde keuzeformulier helpt bij het foutloos invullen in
de computer.
	Deadline voor het invoeren van het vakkenpakket is de
voorjaarsvakantie.
	Na de voorjaarsvakantie staat het vakkenpakket in principe
vast. Noodzakelijke wijzigingen kunnen alleen nog worden
doorgevoerd door de decaan.
	De decaan voert tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie
gesprekken met de leerlingen en desgewenst ook met de
ouders ter controle van het gekozen pakket.

