PROFIELKEUZEFORMULIER

4 ATHENEUM 2020-2021

Naam: ……………………………………..…
Klas: ……………………………….............
Datum:………………………………………..
Kies een profiel
Vink één profiel naar keuze aan:

Cultuur en
Maatschappij
(CM)

Economie en
Maatschappij
(EM)

CM
Nederlands
Engels
Wiskunde C of A
Geschiedenis

EM
Nederlands
Engels
Wiskunde A of B
Geschiedenis
Economie

Natuur en
Gezondheid
(NG)

Natuur en
Techniek (NT)

Verplicht profieldeel
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

NG
Nederlands
Engels
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde

X
X
X
X
X

NT
Nederlands
Engels
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Verplicht profieldeel
Vink één vak naar keuze aan:
CM
Wiskunde C
Wiskunde A

EM
Wiskunde A
Wiskunde B

NG
Wiskunde A
Wiskunde B

NT

Verplicht profieldeel
Vink één vak naar keuze aan
CM
Frans
Duits

EM
Frans
Duits

NG
Frans
Duits

NT
Frans
Duits

Profieldeel
Vink één vak naar keuze aan:
CM
Maatschappijwetenschappen

EM
Maatschappijwetenschappen

Economie

Bedrijfseconomie

NG
Natuur, Leven
en Technologie
(NLT)
Natuurkunde

NT
Natuur, Leven
en Technologie
(NLT)
Biologie
Wiskunde D

Profieldeel
Vink één vak naar keuze aan:
CM
Frans
Duits
Tekenen
Handvaardigheid

EM

NG

Voor het Vrije Keuzedeel z.o.z.

NT

Vrije keuzedeel
Vink één vak naar keuze aan:
CM
Bedrijfseconomie
Duits
Frans

EM
Bedrijfseconomie
Duits
Frans

Tekenen
Handvaardigheid
Maatschappijwetenschappen

Tekenen
Handvaardigheid
Maatschappijwetenschappen

NG
Bedrijfseconomie
Natuurkunde
Wiskunde D
(met wisB)
Tekenen
Handvaardigheid
Natuur, Leven
en Technologie
(NLT)

NT
Bedrijfseconomie
Biologie
Wiskunde D
Tekenen
Handvaardigheid
Natuur, Leven
en Technologie
(NLT)

Economie

n.b. Je kunt de vakken tekenen én handvaardigheid NIET allebei kiezen.

Handtekening leerling:

Handtekening ouder(s):

Hierboven heb je je keuzes aangegeven. In het Gemeenschappelijk deel volgt iedere leerling
de volgende vakken: Maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige vorming, Lichamelijke Opvoeding
Keuzedeel extra vak
Je hebt ook de mogelijkheid om naast de 8 vakken die je moet volgen op het vwo een extra vak
te kiezen, bijvoorbeeld als leren je gemakkelijk afgaat.
Als je op het Montaigne Lyceum een extra vak kiest in 4 vwo moet je je wel bewust zijn van een
aantal zaken:
- In de rapportvergadering aan het einde van het derde jaar wordt besloten of je een extra
vak mag volgen in de vierde klas.
- Gedurende en aan het eind van de vierde klas bespreek je met de mentor hoe het gaat
met je extra vak en met de verhoogde studielast. Mocht het zo zijn dat het goed volgen
van het extra vak niet goed lukt bespreek je dat met de mentor.
- Bij het tweede en derde rapport zullen je resultaten bij je extra vak worden besproken in
de rapportvergadering. Mocht je aan het eind van het jaar het vak onvoldoende afsluiten,
dan kan de rapportvergadering adviseren om het vak in het volgende jaar niet meer te
volgen. We zullen dat natuurlijk altijd met je bespreken.
- Voor het bepalen van de zak/slaag regeling in 6 vwo kan het extra vak buiten
beschouwing worden gelaten.
- Het kan voorkomen dat het roostertechnisch niet mogelijk is om je extra vak in te
roosteren. De lesgroepen worden namelijk gemaakt op basis van de reguliere vakken. Dit
kan betekenen dat met dit extra vak meer zelfstudie van je wordt gevraagd.
Kies hieronder één of meerdere extra vakken:
Bedrijfseconomie
Biologie
Duits
Economie
Frans
Geschiedenis
Handvaardigheid
Maatschappijwetenschappen
Natuur, Leven en Techniek (NLT)
Natuurkunde
Scheikunde
Tekenen
Wiskunde D (alleen in combinatie met wiskunde B)
Je kunt de vakken tekenen én handvaardigheid NIET allebei
kiezen.

Handtekening leerling:

Handtekening ouder(s):

