RSG Slingerbos Levant

vwo

Profiel- en vakkenpakketkeuze voor de bovenbouw (t)vwo 2022-2023
Naam: …............................................................
Klas:

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

Profiel:

CM

EM

NG

NT

(keuze omcirkelen)

Gemeenschappelijk deel (verplicht)

Gemeenschappelijk deel (1 × kiezen)

× Nederlands

Frans

× Engels

Duits

× maatschappijleer
× culturele kunstzinnige vorming

Tweetalige tweede fase

× lichamelijke opvoeding

(alleen mogelijk als je nu tweetalig vwo volgt)

× wetenschapsoriëntatie (regulier vwo)
× global perspectives and research (tweetalig vwo)
× profielwerkstuk

Keuzes binnen het profiel:

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Profieldeel (verplicht)

Profieldeel (verplicht)

Profieldeel (verplicht)

Profieldeel (verplicht)

× geschiedenis

× geschiedenis

× scheikunde

× scheikunde

× wiskunde A/C

× economie

× biologie

× natuurkunde
× wiskunde B

Profieldeel (1 × kiezen)

Profieldeel (1 × kiezen)

Profieldeel (1 × kiezen)

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A

economie

wiskunde B

wiskunde B

Profieldeel (1 × kiezen)

Profieldeel (1 × kiezen)

Frans

Frans

Duits

Duits

filosofie

aardrijkskunde

Profieldeel (1 × kiezen)
aardrijkskunde 2)
natuurkunde
onderzoek en ontwerpen 2),3)

Profieldeel (1 × kiezen)
natuur, leven en technologie 3)
wiskunde D 2)
onderzoek en ontwerpen 2),3)

bedrijfseconomie

Vrij deel (1 × kiezen)

Vrij deel (1 × kiezen)

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Duits

filosofie

economie

informatica

filosofie

kunst - beeldende vormgeving

Frans

bedrijfseconomie

kunst - beeldende vormgeving

Vrij deel (1 × kiezen)
aardrijkskunde 2)

Vrij deel (1 × kiezen)
biologie

economie
filosofie 2)

informatica
natuur, leven en technologie 3)

informatica
natuur, leven en technologie 3)

wiskunde D 1), 2)

natuurkunde

kunst - beeldende vormgeving 3)

onderzoek en ontwerpen 2),3)

onderzoek en ontwerpen 2)
kunst - beeldende vormgeving 3)
wiskunde D 1), 2)
NIET VERPLICHT:

NIET VERPLICHT:

NIET VERPLICHT:

NIET VERPLICHT:

Extra vak (max 1 kiezen, zelfstudie)

Extra vak (max 1 kiezen, zelfstudie)

Extra vak (max 1 kiezen, zelfstudie)

Extra vak (max 1 kiezen, zelfstudie)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

1) wiskunde D kan alleen gekozen worden in combinatie met wiskunde B
2) combinatie van onderzoek en ontwerpen met aardrijkskunde, filosofie of wiskunde D is niet mogelijk
3) natuur, leven en technologie, onderzoek en ontwerpen en kunst - beeldende vormgeving sluiten elkaar uit
4) wiskunde D wordt in de bovenbouw voor alle leerlingen online aangeboden, waarbij de leerling ondersteuning/begeleiding krijgt van een eerstegraads docent wiskunde
NB bij te weinig aanmeldingen of een te grote groep behoudt school het recht een gekozen vakkenpakket in overleg aan te passen
NB afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de school bepalen het keuzevak al dan niet aan te bieden
NB let op bij TTO en O&O, zie vakinformatie
*) Met de keuze van het vak O&O wordt gekozen voor de profilering Technasium. Hier zijn extra kosten aan verbonden: € 100,- (per schooljaar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

Paraaf decaan:

