
Definitieve profiel- en pakketkeuze Mavo  4     Naam: ……………………………            Klas:  ………………………. 
 

 
Profiel     4 verplichte vakken  2 profiel gebonden vakken 2 keuzevakken en T&T of extra vak 
      

 

Techniek 
Nederlands  
Engels 
Maatschappijleer 
Lichamelijke opvoeding 
Technologie en toepassing 

1. Wiskunde 
2. Natuurkunde 

- Duits of Frans 
- Scheikunde of Geschiedenis 
- Economie 
- Biologie 
- Muziek 
- Technologie en toepassing of een extra 
keuzevak (t&t is verplicht, tenzij extra 
keuzevak wordt gekozen, zie opmerkingen) 
 

 

 

Zorg en Welzijn 
Nederlands  
Engels 
Maatschappijleer 
Lichamelijke opvoeding 
Technologie en toepassing 

1. Biologie 
2. Keuze uit:  
- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Wiskunde 

- Duits of Frans 
- Natuurkunde of Aardrijkskunde 
- Economie 
- Wiskunde  
- Scheikunde of Geschiedenis 
- Muziek 
- Technologie en toepassing of een extra 
keuzevak (t&t is verplicht, tenzij extra 
keuzevak wordt gekozen, zie opmerkingen -) 
 
 

  

 
Economie  
 
 

Nederlands  
Engels 
Maatschappijleer 
Lichamelijke opvoeding 
Technologie en toepassing 

1. Economie 
2. Keuze uit: 
- Wiskunde  
- Duits 
- Frans 

- Wiskunde 
- Biologie 
- Duits of Frans 
- Natuurkunde of Aardrijkskunde 
- Scheikunde of Geschiedenis 
- Muziek 
- Technologie en toepassing of een extra 
keuzevak (t&t is verplicht, tenzij extra 
keuzevak wordt gekozen, zie opmerkingen) 
 
 

 

 

Landbouw 
 

Nederlands  
Engels 
Maatschappijleer 
Lichamelijke opvoeding 
Technologie en toepassing 

1. Wiskunde 
2. Keuze uit: 
- Biologie  
- Natuurkunde 

- Biologie 
- Duits of Frans 
- Natuurkunde of Aardrijkskunde 
- Scheikunde of Geschiedenis 
- Economie 
- Muziek 
--Technologie en toepassing of een extra 
keuzevak (t&t is verplicht, tenzij extra 
keuzevak wordt gekozen, zie opmerkingen) 
 
_  

 
 

z.o.z. 



De pakketkeuze: (kruis vier of vijf vakken aan:) 

Ne En Ma Du Fa Gs Ak Wi Nask1 Nask2 Bi Ec Mu T&T 

                                

 
NB: Het vak technologie en toepassing is verplicht, tenzij er wordt gekozen voor een extra keuzevak (i.v.m. bijvoorbeeld de drempelloze doorstroom naar de havo). 
NB. Maatschappijleer telt mee als examenvak en wordt afgesloten met een SE (school examen). 
NB. Om naar de havo te gaan: zie de op-/afstroomregeling op de website van de school  
NB  Alle handelingsdelen (bijv. het profielwerkstuk, KCKV ,LO en OV) moeten voldoende/goed zijn afgesloten. 
NB. De combinaties aardrijkskunde & natuurkunde (nask1) en geschiedenis & scheikunde (nask2) en Frans & Duits zijn niet mogelijk. 
 
 
Datum:……………………………………….. 
  
 
Handtekening leerling:  ………………………………………………….  
 
 
Handtekening ouder:  …………………………………………………..  


