
KEUZE 
STRESS?



PROFIELKEUZE

- SAMENSTELLEN VAN EEN VAKKENPAKKET

- GESPREK MET DE MENTOR/DECAAN

- 12 FEBRUARI VOORLOPIGE KEUZE, DE LEERLING 

BEPREEKT DEZE KEUZE THUIS

- 18 MAART DEFINITIEVE KEUZE



4 PROFIELEN 
-Techniek

-Zorg/welzijn

-Economie

-Groen

De vakken Nederlands en Engels zijn in alle profielen verplicht



In ieder profiel zijn 2 verplichte vakken opgenomen dit noemen we het 

profieldeel.

Keuzevakken

In ieder profiel blijven een aantal vakken over waaruit er 2 gekozen kunnen 

worden.

( wiskunde – biologie – natuurkunde – scheikunde - Duits-

maatschappijkunde – economie - aardrijkskunde )

PROFIELDEEL



Techniek

Profieldeel:

Wiskunde en Natuurkunde



Zorg en welzijn
Profieldeel:

Biologie +

keuze uit Wiskunde-Geschiedenis of Aardrijkskunde



ECONOMIE
Profieldeel:

Economie +

keuze uit: wiskunde of Duits



Groen

Profieldeel:

Wiskunde +

keuze uit: Natuurkunde of Biologie



Overige vakken
-Bewegingsonderwijs

-Moet voldoende worden afgesloten

Afsluiten vakken
Het vak CKV wordt in leerjaar 3 afgesloten.

De leerlingen moeten een voldoende halen voor

dit vak om over te kunnen naar leerjaar 4.

Het vak maatschappijleer 1 wordt dit jaar ook afgesloten.

Het cijfer dat ze aan het einde van leerjaar 3 halen wordt het 

eerste cijfer op hun diploma.

Dit cijfer kan al een compensatiepunt opleveren.



Extra vak

Voorwaarden voor het kiezen van een 7e vak in Mavo 4

• Het resultaat van het gekozen 7e vak moet op het eindrapport M3 

een 6.0 of hoger zijn.

• De docent M3 van het gekozen 7e vak moet een positief 

advies uitbrengen.



EN DAN?
- Examen

- Vervolgopleiding kiezen op een ROC of AOC in de regio

- Doorstromen naar HAVO-4

- Iedere leerling moet verder leren en minimaal een opleiding op niveau

2 afronden



Regionaal Opleidingscentrum
-De ROC’s hebben beroepsopleidingen in de profielen techniek, zorg en

welzijn en economie.

-Hier wordt middelbaar beroepsonderwijs gegeven.

-Het AOC biedt beroepsopleidingen aan in de sector groen.

Niveaus in het MBO

- Niveau 1: Assistent

- Niveau 2: Basisberoepsbeoefenaar

- Niveau 3: Vak functionaris

- Niveau 4: Middenkaderfunctionaris

- De meeste leerlingen gaan door naar een niveau 3 of 4 opleiding.

- Een niveau 4 opleiding geeft toelating op een HBO opleiding



BOL of BBL

Een leerling kan op een ROC op 2 manieren verder leren:

1. Beroepsopleidende leerweg ( BOL )

school en stage

2. Beroepsbegeleidende leerweg ( BBL )

werken en leren

Om op de BBL opleiding toegelaten te kunnen worden moet je een baan 

hebben bij een erkend leerbedrijf.



HAVO
Op dit moment is de norm om toegelaten te worden voor de Havo : 

gemiddeld cijfer per vak 6.8 per vak. ( 6 vakken )

Positief advies lesgevende docenten m.b.t.: inzicht-werkhouding-

inzet-planning en motivatie

De nieuwe norm wordt : eindexamen gedaan hebben in 7 vakken

Deze wet is nog niet door de Eerste Kamer.

Het is belangrijk om goed te kijken naar de keuzevakken die verplicht 

zijn bij de profielen voor de Havo. Zie achterkant formulier



Vragen?

U kunt altijd contact opnemen:
-poe@niftarlake.nl

Alvast een kijkje nemen?
Neem de Open Dagen kalender mee .
U kunt gewoon naar de scholen toe gaan

http://niftarlake.nl


GESCHIEDENIS 



GESCHIEDENIS



GESCHIEDENIS



M4 GESCHIEDENIS
1) Historisch overzicht vanaf 1914 à met link naar actualiteit
-Eerste Wereldoorlog
-Interbellum
-Tweede Wereldoorlog en Holocaust 
-Koude oorlog
-Geschiedenis vanaf 1991 tot nu

2) (21e-eeuwse) vaardigheden
-Kritisch denken
-Mening vormen
-etc.



WE ZIEN JULLIE 
GRAAG IN M4 



WARUM DEUTSCH 
WÄHLEN?





WAS KANNST DU 
NÄCHSTES JAHR ERWARTEN?

We gaan aandacht besteden aan het volgende:
−Leesvaardigheid (examentraining)

−Spreekvaardigheid

−Kijk- en luistervaardigheid

−Schrijfvaardigheid
−Woordenschat

−Grammatica
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- Met behulp van je iPad maak je je 
opdrachten zelfstandig en je zorgt 
ervoor dat je je kennis vergroot.
(LessonUp, Bookwidgets, Showbie, 
Wikiwijs, Quizlet, Gimkit enz.)

- Het internet als informatiebron 
gebruiken, maar ook omgaan met 
“ouderwetse” hulpmiddelen.
Welke internetpagina‘s zijn 
betrouwbaar? Hoe kun je snel en goed 
het papieren woordenboek gebruiken?

- Kilometers maken……..
In andere woorden: heel veel oefenen!



KIES VERSTANDIG, KIES DUITS
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WISKUNDE
Wanneer verplicht? Wanneer een keuze?

Verplicht Keuze

Techniek & Groen Economie & Zorg en Welzijn

Doorstromen naar HAVO

EM, NG & NT profiel CM profiel



Wat leer je bij wiskunde?
Ø Wiskundige verbanden

Ø Formules, tabellen, grafieken, etc.

Ø Inklemmen
Ø Vraag- en probleemstellingen met 

formules en grafieken
Ø Door middel van proberen 

oplossingen vinden

Ø (Ruimte)meetkunde
Ø Oppervlakte, inhoud en meer
Ø Goniometrie (sinus, cosinus en 

tangens)

Ø Statistiek
Ø Informatieverwerking en 

diagrammen

WISKUNDE



Waar kom je 
wiskunde tegen.



Voorbeelden van 
waar je wiskunde 
tegen kan komen.
Ø Autotechniek

Ø Ict
Ø Robotica

Ø Bedrijfsleven



Voorbeelden van waar je 
wiskunde tegen kan komen.
Ø Infrastructuur
Ø Scheepvaart



NATUURKUNDE



NATUURKUNDE REDT 
LEVENS! 

32

Helpt mensen!

Voorkomt ongelukken!





Goed salaris!

Veel baankansen!

Altijd werk!

Veel voldoening!

WAAROM NATUURKUNDE 
KIEZEN?



NATUURKUNDE IN 
MAVO-4
−Uitdiepen van de onderwerpen uit MAVO-2 en MAVO-3 en 
enkele nieuwe onderwerpen
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SCHEIKUNDE ALS KEUZEVAK



WAAROM 
SCHEIKUNDE?

1. Ga je naar een MBO vervolgopleiding? Dan is scheikunde niet 
verplicht, maar vaak wel heel handig!

2. Wil je naar de HAVO met een Natuur-profiel? Dan is 
scheikunde verplicht!
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WAAR KOM JE 
SCHEIKUNDE TEGEN?
Overal! Denk bijvoorbeeld aan:

§ Verf, plastics, geneesmiddelen, beton
§ kunstmest, benzine, diesel, deodorant
§ alcohol, schoonmaakmiddelen, zeep
§ kunststof kozijnen, insecticiden
§ accu’s, batterijen, ....
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LABORANT TANDARTSASSISTENT
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OPLEIDINGEN WAARBIJ SCHEIKUNDE 
HANDIG IS



DOKTERSASSISTENT VERPLEEGKUNDIGE
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OPLEIDINGEN WAARBIJ SCHEIKUNDE 
HANDIG IS



LAND- EN TUINBOUW

MOTORVOERTUIGEN

TECHNIEK
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KRAAMVERZORGENDE APOTHEKERSASSISTENT
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OPLEIDINGEN WAARBIJ SCHEIKUNDE 
HANDIG IS



SCHEIKUNDE IN DE 4E

•ca 15% van alle leerlingen M3

•4 uur per week

•Veel nieuwe stof, dus hard werken
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WAAROM 
MAATSCHAPPIJKUNDE?
- Kennis opdoen over de wereld om je heen.

- Elke les actualiteit, maar met een link naar de lesstof!

- Verdieping van kennis die je uit Mavo 3 hebt.

- Duidelijke planning, duidelijke doelen!!



WAT DOE JE BIJ 
MAATSCHAPPIJKUNDE?
Je maakt drie PTA's over de volgende onderwerpen;
- Multiculturele samenleving
- Criminaliteit
- Politiek (100 minuten!)

Je maakt twee Praktische Opdrachten over de volgende 
onderwerpen;
- Werk
- Multiculturele samenleving

Vragen? rsm@niftarlake.nl



ECONOMIE

MAVO



WAAROM 
ECONOMIE?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Welke invloed heeft Trump op onze economie?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Wat zijn de gevolgen van Brexit voor onze economie?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Wat voor invloed heeft onze economie op het milieu?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Wat kom ik allemaal tegen als ik straks ga werken?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Hoe kom ik aan geld als het allemaal even tegenzit?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Welke invloed heeft reclame op jouw koopgedrag?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Hoe kan het zijn dat ik geen rente meer krijg op mijn 
spaarrekening?



WAT LEREN WE BIJ ECONOMIE?
Wat komt er allemaal bij kijken als je een huis koopt?



Thema’s

Consumptie
Arbeid & productie
Overheid & bestuur
Natuur & milieu
Internationale ontwikkelingen

HOE LEREN WE BIJ ECONOMIE?



HOE LEREN WE BIJ ECONOMIE?
• Herhaling & verdieping
• Licentie methode Pincode (boek, tablet & computer)
• Praktische opdrachten

PTA:
Elke periode een toets (2/3 hoofdstukken).
Een praktische opdrachten (film maken).



WAT KUN JE MET ECONOMIE?
• MBO sector economie: veel verschillende opleidingen 

(zoals commercie, administratie, toerisme, evenementen)
• Algemene ontwikkeling
• Actualiteiten & nieuws goed volgen en beter begrijpen



WAT MOET JE KUNNEN VOOR
ECONOMIE?
• Rekenen (procenten, grafieken, tabellen)
• Interesse hebben in de actualiteit
• (Moeilijke) begrippen kunnen leren
• Ondernemend zijn
• Analyseren en redeneren
• Zelfstandig kunnen werken



TOT SLOT
Vragen? Je kunt terecht bij je docent.

Fanja Hubers (hub@niftarlake.nl)
Kelly Pouw (pou@niftarlake.nl)

http://niftarlake.nl
http://niftarlake.nl

