
          
 
 

   
 

 
 
 

H A V O - 4        S P E C I A L 

 



 

Wie zijn wij 

Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en 

medewerkers! 

 

Onze missie 

 

Het Niftarlake College daagt uit!   

Het Niftarlake College daagt je uit om jouw plek te vinden in de maatschappij van nu 

en de toekomst. We leiden je op om een bijdrage te leveren aan een samenleving 

vanuit jouw kracht en talent. 

Binnen het Niftarlake College is iedereen met elkaar verbonden. Het nemen en krijgen 

van verantwoordelijkheid is dan ook heel gewoon, of zelfs een gegeven! 

Samen met elkaar en de omgeving ontwikkelen medewerkers en leerlingen een 

betekenisvolle leeromgeving en (het onderwijs van) de toekomst. 

 

Onze visie 

Wij willen onderwijs bieden dat leerlingen uitdaagt om het beste uit jezelf te halen. 

Naast regulier klassikaal onderwijs gaan wij voor: 

   Onderwijsvormen die ruimte bieden om de leerling te zien; 

   Leerlingen en medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen en nemen; 

   Betekenisvol leren. 

Daarnaast is het voor ons belangrijk om een professionele lerende organisatie te zijn. 

 

Onderwijs 

Wij zijn een Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum). 

Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we voor onderwijsvormen die meer 

ruimte bieden om de leerling te zien. We bieden het vak Onderzoek en Ontwerpen aan 

in havo en vwo en dragen het predicaat Technasium. Leerlingen en medewerkers zijn 

betrokken bij de school en vormen samen het Niftarlake. 

 

Het Team 

Ons team bestaat uit ongeveer 160 medewerkers. We werken in teams: een mavo-, 

havo-, atheneum- en brugklasteam. Daarnaast bestaan er ook verschillende 



onderwijsondersteunende teams en de schoolleiding. We streven naar een open 

cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en feedback kan geven en ontvangen. 

 

Wie ben jij? 

Op onze havo zitten leerlingen die humoristisch, actief, vlot en ondernemend zijn. Maar 

ook hartverwarmende, andersdenkende, verlegen of observerende leerlingen komen 

binnen de havo voor. Binnen de havo draait het om jouw talent. Ontdekken waar je 

goed in bent. Dat doen we door behalve theoretisch ook praktisch bezig te zijn. Zo kun 

je bij ons ook het Technasium volgen als ‘onderzoekend leren’ bij je past. Ook kun je 

bijvoorbeeld het vak BSM kiezen, als je wat sportiever bent aangelegd. 

Op de havo zijn wij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling en willen 

we dat je je gezien voelt en weet waar je sterke punten liggen. Samen met jou en je 

ouders bekijken we wat jij nodig hebt om je havodiploma te halen, zodat jij zo goed 

mogelijk voorbereid aan je toekomst kunt beginnen. 

 

        

http://niftarlake.nl/het-niftarlake/technasium/
http://niftarlake.nl/het-niftarlake/havo/bsm-2/


De overstap van MAVO naar HAVO 

Als je naar 4-Havo wilt, moet je een MAVO-diploma hebben. Daarnaast is het belangrijk 

om je geplande overstap te melden op je huidige middelbare school. Je huidige 

school moet namelijk vóór 15 mei jouw gegevens aanleveren in het digitale 

overdrachtssysteem, Onderwijs Transparant.  

 

Voor je profielkeuze is nodig bij CM-profiel: Frans of Duits en affiniteit met BEVO of  

       Muziek 

     EM-profiel: wiskunde en economie  

     NG-profiel: wiskunde, scheikunde, biologie 

     NT-profiel: wiskunde, natuurkunde en scheikunde 

 

Je kiest een profiel en enkele keuzevakken. Wat je je goed moet realiseren is dat op de 

Havo-opleiding het niveau hoger is en de omvang van de stof toeneemt. Er wordt een 

meer zelfstandige studiehouding van je verwacht dan op de MAVO. Als je niet zo'n 

studietype bent, moet je er goed over nadenken of je dat kunt opbrengen. 

 

Tijdschema 

Aanmelden Voor 15 mei 

(Telefonische) intakegesprekken Mei 

Bericht aangenomen/ afgewezen Uiterlijk 15 Juni 

 

Heb je problemen, vragen.......... Snap je iets niet goed? Kom eens op school 

voor een gesprek of pak de telefoon: 085-7608300  

Je kunt dan vragen naar mw. Blom, afdelingsleider Havo, f.blom@niftarlake.nl 

 

 

Wat moet iedere leerling kiezen en volgen in H4/5: 

 

1. De vakken in het gemeenschappelijk deel 

2. Een profiel: CM/  EM/ NG/ NT met bijbehorende vakken

mailto:f.blom@niftarlake.nl


 

1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

Vakken Activiteiten 
Nederlands Maatschappijleer CKV Loopbaanoriëntatie 

Engels Levensbeschouwelijke 
vorming 

Lichamelijke Opvoeding Werkweek  

 Profielwerkstuk   

 

2. DE 4 PROFIELEN    

 
Cultuur & Maatschappij (CM) 
 

 
Verplichte profiel- 
en 
profielkeuzevakken 
 
 

 
Geschiedenis 
Frans of Duits 
Kunst Beeldende Vorming of Kunst Muziek 
Aardrijkskunde of economie 
 

 
Verplicht vrije deel, 
1 vak kiezen uit: 

 
ak, beco, bi, ec, wiA 

 
 
Economie & Maatschappij (EM) 
 
 
Verplichte 
profielvakken 
 
 

 
Wiskunde A of B 
Geschiedenis 
Economie 
 

 Verplicht vrij deel, 1 vak kiezen uit: 

 
Profielkeuzevakken 
1 vak kiezen uit: 
 
 

 
Aardrijkskunde 
 

 
beco, bi, bsm, du, fa, in, kubv, kumu, na 
 

 
Bedrijfseconomie  
 

 
ak, bi, bsm, du, fa, in, kubv, kumu, na 
 

 
Duits               
 

 
ak, beco, bi, bsm, in, kubv, kumu, na 
 

 
Frans                              
              
 

 
ak, beco, bi, bsm, in, kubv, kumu, na 
 



 
 

 
Natuur & Gezondheid (NG) 
 

 
Verplichte 
profielvakken 
 
 

 
Wiskunde A of B 
Biologie 
Scheikunde 
 

 Verplicht vrij deel, 1 vak kiezen uit: 

 
Profielkeuzevakken 
1 vak kiezen uit: 
 
 

 
Aardrijkskunde 
 

 
beco, bsm, du, ec, fa, in, kubv, kumu, na, 
oo 
 

 
Natuurkunde  
 

 
ak, beco, bsm, du, ec, fa, in, kubv, kumu, 
oo 
 

 
Onderzoek & 
Ontwerpen              
 

 
ak, beco, du, ec, fa, in, kubv, na 
 

 
 

 
Natuur & Techniek (NT) 
 

 
Verplichte 
profielvakken 
 
 

 
Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
 

 Verplicht vrij deel, 1 vak kiezen uit: 

 
Profielkeuzevakken 
1 vak kiezen uit: 
 
 

 
Biologie 
 

 
ak, bsm, beco, du, ec, fa, in, kubv, kumu, 
oo 
 

 
Informatica  
 

 
ak, beco, bi, du, ec, fa, oo 
 

 
Onderzoek & 
Ontwerpen              
 

 
ak, beco, bi, du, ec, fa, in, kubv 
 

 
 



 

 

       

 

Begeleiding 

Het Niftarlake College heeft de ambitie om voor alle leerlingen passend onderwijs te 

verzorgen. Onze missie is om je op te leiden om een bijdrage te kunnen leveren aan de 

samenleving vanuit jouw kracht en jouw talent. Daarom geven wij onderwijs dat je 

uitdaagt en uitgaat van jouw kwaliteit, rekening houdend met jouw persoonlijke 

mogelijkheden. 

Aan het begin van elk schooljaar stellen we samen met jou en je ouders of begeleiders 

jouw doelen op. Om deze doelen te bereiken maken we een aantal belangrijke 

afspraken: 

   Je neemt initiatief als je extra uitdaging of hulp nodig hebt. 

   Jouw mentor kent je en vertrouwt op jouw inzet en eerlijkheid. 

   Jouw ouders nemen initiatief als zij informatie nodig hebben of willen 

delen. 



 

Wat doen wij dan? 

   Je hebt een mentor die er voor jou is. 

   Je start het jaar altijd met een gesprek met je mentor en je ouders. 

   Halverwege het jaar check je je doelen met je mentor en je ouders. 

   Je hebt mentorles. 

   Je hebt individuele gesprekken met je mentor. 

   We volgen jouw vorderingen. 

 

De schooldecaan staat je bij als het om profiel-/vakkenkeuze en informatie over  

je toekomstmogelijkheden gaat. 

 

Rond de herfstvakantie staat de werkweek gepland. Je leert elkaar juist dan beter 

kennen. Elke leerling is verplicht daaraan deel te nemen.   

                                                                                                                                

Wat kost het allemaal? 

 

DEZE INFORMATIE IS VOORAL VOOR JE OUDERS VAN BELANG ...... 

 

Ouderbijdrage                                  

De ouderbijdrage is formeel niet verplicht, maar wij vinden deze wel noodzakelijk om 

onze kwaliteit te waarborgen. Deze bijdrage is noodzakelijk om uitgaven die niet door 

het Rijk worden gesubsidieerd, toch mogelijk te maken. De bestemming en de hoogte 

van de ouderbijdrage wordt jaarlijks afgestemd met de medezeggenschapsraad.  De 

hoogte van de ouderbijdrage kan ieder jaar afwijken. 

 

Boeken 

De boeken kunt u bestellen via Iddink op www.iddink.nl . 

In het kader van de regeling “gratis schoolboeken” worden de boeken, zoals het er nu 

naar uit ziet, gratis verstrekt.  

 

Driedaagse werkweek 

De kosten voor de reis zijn circa 200 euro.   

 

 

WETENSWAARDIGHEDEN 

http://www.iddink.nl/


           

Oudercontacten 

In september hebben alle leerlingen en hun ouders een (kennismakings)gesprek met de 

mentor om de doelen voor het jaar te bespreken. Het eerste cijferrapport wordt 

vervolgens uitgereikt aan leerling en ouders tijdens een tweede gesprek. Hier wordt dan 

indien nodig een plan van aanpak opgesteld en gekeken hoe het gaat. Je krijgt in 

totaal 4 cijferrapportages. 

 

Informatie voor leerlingen en ouders 

Op onze website, www.niftarlake.nl, is er veel te lezen over onze school.  

       

 

 

 

NIFTARLAKE COLLEGE 
Christelijke Scholengemeenschap 

voor Atheneum, Havo en Mavo 
 

          Pauwenkamp 151 

3607 GK Maarssen 

          tel. 085-7608300 
E-mail: post@niftarlake.nl 

 
          

mailto:post@niftarlake.nl
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