
Ouderavond leerjaar 3



Durf te stralen!



Programma

Opening

19.40 – 20.00 uur decaan

20.00 – 20.30 uur kennismaking met de mentor



3 HAVO / VWO

Kiezen voor een profiel



Profielstructuur

• Gemeenschappelijk deel 

(50% voor iedereen hetzelfde, algemeen vormend)

Atheneum Frans/Duits

Gymnasium Latijn/Grieks

• Profieldeel
(30% bereidt leerlingen voor op vervolgopleiding)

• Vrije deel

(20% vrije keuze uit een aantal vakken)



PROFIELEN

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek



CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

• Belangrijke profielvakken:
- Duits of Frans (havo) / wiskunde (vwo)

- Geschiedenis

- Kunst

• Opleidingen op het gebied van:
- (basis)onderwijs, kunst, taal en cultuur, sociale hulpverlening

• Kenmerken:
- Je bent creatief, houdt van kunst, taal, theater of muziek, je       

bent origineel.

- Je bent geïnteresseerd in anderen, kunt goed praten met         

anderen, bent niet graag alleen en helpt anderen graag. 



ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ

• Belangrijke profielvakken:
- Wiskunde

- Economie

- Geschiedenis

• Opleidingen op het gebied van:
- Economie & management en financiën

• Kenmerken:
- Je organiseert graag, neemt wel eens de leiding, je gaat graag  

een uitdaging aan en je durft voor je mening op te komen.

- Je bent geïnteresseerd in economie, handel, management,      

communicatie of toerisme.



NATUUR & GEZONDHEID
• Belangrijke profielvakken:

- Wiskunde

- Biologie

- Scheikunde

• Opleidingen op het gebied van:
- Gezondheidszorg, voedselproductie, planten, dieren,                

landschapsinrichting

• Kenmerken:
- Je hebt interesse in de medische wereld, landbouw of milieu.    

Je bent goed in exacte vakken.

- Je wilt graag werken met mensen, dieren of planten. Je bent    

nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe  

ze werken



NATUUR & TECHNIEK

• Belangrijke profielvakken:
- Wiskunde

- Natuurkunde

- Scheikunde

• Opleidingen op het gebied van:
- Techniek, voedselproductie, planten, dieren

• Kenmerken:
- Je hebt interesse natuurwetenschap en techniek.

- Je bent nieuwsgierig, je kunt logisch nadenken en zorgvuldig  

werken.

- Je bent goed in wiskunde en hebt ruimtelijk inzicht.



NIEUWE VAKKEN

• Maatschappijwetenschappen (alleen havo) MAW

• Wiskunde A / Wiskunde B WisA/WisB

• Filosofie (alleen vwo) Fi

• Informatica In

• Bewegen, Sport en Maatschappij (alleen havo) BSM

• Culturele Kunstzinnige Vorming CKV

• Maatschappijleer Maat

• Kunst Kubv

• Onderzoek & Ontwerpen O&O

• Bedrijfseconomie BE

 Voorlichting tijdens profielenmarkt / week van het profiel



EXTRA VAK

• Er kan een extra vak gekozen worden, maar er is 

géén lesgarantie (maatwerkvak)

• Er wordt geen nieuwe groep gemaakt

• Positief advies mentor + motivatiebrief schrijven



DOORSTROOM NAAR 5 VWO

Instroomeisen:

• Positief advies vanuit docententeam

• Voor CM is wiskunde A verplicht

• Voor EM, NG en NT is een 2de mvt verplicht

Advies:

• Kies een extra vak – het vwo heeft 1 vak meer dan 

de havo

• Let op vakken die het vwo niet kent (maw/bsm)



Begeleiding profielkeuze

• Start na de herfstvakantie

• Methode Qompas (thuis en op school)

• Voorlichtingslessen door de decaan

• Beroepenvoorlichting Parkgebouw (21 januari)

• Week van het profiel (februari)

• Profielenmarkt (11 februari) 

• Mentorgesprekken (als nodig ook decaan)

Definitieve keuze halverwege maart 2019



Mentorlessen: Qompas

Methode Qompas:
• Veel aandacht voor de sterke kanten van de leerling (capaciteiten)

• Zijn/haar persoonlijke vaardigheden (kwaliteiten)

• Waar liggen je interesses  (interessetests)

• Opdrachten met ouder(s)/verzorger(s)



Rollen t.a.v. profielkeuze

• Rol van de decaan

- Verantwoordelijk voor keuzeproces

- Heeft helikopterview

- Geeft inhoudelijke informatie

• Rol van de mentor

- Begeleidt keuzeproces

- Adviseert over profiel



Rollen t.a.v. profielkeuze

• Rol van de docent 
- Geeft informatie en advies op vak niveau    
bv wiskunde A / wiskunde B

• Rol van de ouders
- Grootste invloed op de keuze: begeleiden en helpen
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Mentoren

H3A Gerrit Jan Hallink 113

H3B Gabriël Alp 111

H3C Richard Geuzendam 310

A3B Ina Klaassen 114

G3A Willemien Bronkhorst 109


