PROFIELKEUZES JOHANNES BOSCO 21-22
A

MavoXtra3
gemeenschappelijk

Nederlands
Engels
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding (lo)
culturele kunstzinnige vorming (ckv)

B

verplicht profielvak

economie
wiskunde
praktijkgerichte vak

biologie
wiskunde
praktijkgerichte vak

natuurkunde (nsk 1)
wiskunde
praktijkgerichte vak

C

keuze (2 of 3)

aardrijkskunde
geschiedenis
Frans
Duits

economie
aardrijkskunde
geschiedenis
Frans
Duits
scheikunde (nsk 2)

economie
aardrijkskunde
biologie
scheikunde (nsk 2)

D

vrij deel (max 1 kiezen)
(hoeft niet gekozen te worden)

ECONOMIE

ZORG EN WELZIJN

TECHNIEK

kunst (tekenen (bte) of handvaardigheid (bha)
muziek
lichamelijke opvoeding 2 (lo2)

MavoXtra4
1 Je doet in 7 vakken examen
2 Blok A: Maatschappijleer en CKV vervallen in MX4, indien afgerond
3 Blok B: Alleen in het profiel Zorg en Welzijn kun je wiskunde laten vallen (in de andere profielen is wiskunde verplicht)
=> Dit is alleen mogelijk als je geschiedenis of aardrijkskunde in je pakket kiest
=> Doorstromen naar havo 4 zonder wiskunde is alleen mogelijk als je Frans of Duits in je pakket kiest
4 Blok C en D: Je laat 1 vak uit jouw vakkenpakket uit blok C of D vallen (rekening houdend met opmerkingen bij punt 3- z&w)

Doorstroming naar Havo
ECONOMIE

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

ZORG EN WELZIJN

ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
NATUUR EN GEZONDHEID
Nederlands
Engels

TECHNIEK

NATUUR EN TECHNIEK

A

gemeenschappelijk

B

verplicht profielvak

geschiedenis
Frans of Duits

geschiedenis
wi A (of B)
economie

wi A (of B)
biologie
scheikunde

wi B
natuurkunde
scheikunde

C

keuze
(1 van kiezen)

aardrijkskunde
maatschappij wetenschappen
economie

aardrijkskunde
maatschappij wetenschappen
bedrijfseconomie
Frans of Duits

aardrijkskunde
natuurkunde

biologie
wiskunde D (alleen met wi B)
informatica

D

keuze 2 (alleen bij CM)

Frans of Duits
kunstvak: Te of Ha
muziek

E

vrij deel (geen 2 kunstvakken CM)
elk geel vak, oranje mits examenvak TL, inclusief Talentvakken Mu, Te, Ha en Lo2 (= BSM)
geen mu/te/ha/sk/na/wi-d
geen sk
geen maw
geen maw
LEGENDA
verplicht ivm doorstroom havo
start in havo 4 mogelijk
alleen mogelijk indien examenvak TL

Doorstroming naar MBO
Hiervoor geldt:
De 3 profielen in het vmbo en de daarbij behorende profiel- en keuzevakken sluiten aan op dezelfde sectoren en onderliggende opleidingen van het MBO

