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KENNISMAKEN MET HAVO 4
INLEIDING
Dit is het informatieboekje over havo 4 op De Goudse Waarden. Om te beginnen
willen we de school zelf aan je voorstellen. Daarna gaan we in op zaken en
vragen die speciaal te maken hebben met havo 4.
De Goudse Waarden bestaat uit twee sectoren, te weten:
 de locatie Gouwe, waaronder de afdeling mavo
 lyceum-havo, met een gymnasium-, atheneum- en havo-opleiding en
tweetalig vwo.
Onze school is een christelijke school. We verwachten ook op de locatie
Heemskerkstraat van iedereen die bij ons op school werkt (leerlingen, docenten,
directie en andere medewerkers) verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Ook
geven we op school godsdienstlessen en beginnen we elke dag met een korte
dagopening. Met Kerst en Pasen komen we bij elkaar in de aula om daar samen
die feesten te vieren. Bovendien zijn er twee bijeenkomsten in de aula waarbij
een bepaald onderwerp centraal staat zoals: vrede, respect, anders zijn dan
anderen.
Naast de gewone lessen vinden er veel buitenlesactiviteiten plaats. Een school
is volgens ons meer dan een plaats waar je alleen maar uit boeken leert. Daarom
hebben we tussen de ‘gewone’ lesdagen door ook activiteitendagen. Op die
dagen is er ruimte voor excursies en projecten, ben je op een andere manier met
de leerstof bezig. En op school gebeurt nog veel meer. Voorbeelden zijn de
feestavonden, muziekavonden en toneel. Er wordt veel aan sport gedaan. Het
hele jaar door verzorgt de sectie lichamelijke opvoeding sportactiviteiten waar je
aan mee kunt doen.

startdag havo 4
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In het voorjaar is er voor de leerlingen in de voorexamenklassen (havo 4 en
vwo 5) de excursieweek. Ze kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden.
Dit jaar staan reizen naar Barcelona, Berlijn, Londen, Parijs en Wenen op het
programma. Ook is er een regionale excursie, zijn er sportieve reizen naar de
Ardennen en is er bergsport.
De lessen van de sector lyceum-havo worden gegeven in het gebouw aan de
Heemskerkstraat. Dit gebouw ligt op de grens van de wijk Bloemendaal en is
goed te bereiken met het openbaar vervoer.
Verdere algemene informatie, bijvoorbeeld over lestijden, kluisjes, schoolboeken
e.d., kun je vinden op onze website. Op de website/applicatie Zermelo vind je
ook informatie over het rooster.

OVERSTAP MAVO 4 – HAVO 4
Als je dit boekje leest, is de kans groot dat je serieus nadenkt
over de overstap van mavo 4 naar havo 4. In de loop der jaren
is gebleken dat leerlingen verschillende redenen hebben voor een
dergelijke overstap. In de eerste plaats betekent een
havodiploma dat je toegang hebt tot alle hbo-opleidingen.
Daarnaast kun je met zo’n overstap je studiekeuze nog een
paar jaar uitstellen. Het is helemaal niet zo raar als je op
jouw leeftijd nog niet precies weet wat je wilt gaan studeren.
De havo biedt een brede opleiding, zodat je nog heel veel
mogelijkheden open houdt.

Het is overigens wel belangrijk dat je ook een keuze maakt
voor een mbo-opleiding.
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Weet je nog niet zeker of je voor De Goudse Waarden gaat kiezen, kom dan naar
de open avond van de sector lyceum-havo. Dan kun je alvast een beetje de
sfeer proeven, het gebouw bekijken en vragen stellen over onze havo-opleiding.

De open avond vindt plaats op

woensdag 23 januari 2019
van 17.00 – 21.00 uur
Plaats:

PROFIELEN

De Kazerne, Groen van Prinsterersingel 44

IN HAVO
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In havo 4 moet je één van de volgende vier profielen kiezen:
 Cultuur en Maatschappij (C&M);
 Economie en Maatschappij (E&M);
 Natuur en Gezondheid (N&G);
 Natuur en Techniek (N&T).
Ieder profiel is op dezelfde manier opgebouwd:
het gemeenschappelijk deel, het verplichte profieldeel, het keuze profieldeel, het
keuze examenvak en het geheel vrije deel.

Bedenk goed dat het profiel dat je kiest,
moet aansluiten op de vakken waarin je
mavo-examen gedaan hebt.
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VAKKEN KIEZEN VOOR LEERLINGEN DIE IN 2018-2019 MAVO EXAMEN DOEN

Waar moet je rekening mee houden als je na je mavo examen wilt doorstromen
naar havo 4? Het profiel (vakkenpakket) dat je op de havo kiest, moet aansluiten
op je examenvakken van het mavo. Kijk hieronder welke mavovakken passen bij
welk havoprofiel.

Profiel
Cultuur en
Maatschappij
Verplichte Ne, En
vakken
wi***
bij dit
Fa / Du
profiel

Profiel
Economie en
Maatschappij
Ne, En
wi

Profiel
Natuur en
Gezondheid
Ne, En
wi
nask 1 *
nask 2(sk)**

Profiel
Natuur en
Techniek
Ne, En
wi
nask 1
nask 2(sk)**

Handige
vakken
bij dit
profiel

ec, gs
ak/Fa/Du
kunstvak
LO2

bi
ak
ec
kunstvak
LO2

ec
bi
kunstvak

gs, ak
kunstvak
LO2

LET OP:

Als je Frans of Duits wilt kiezen, moet je daar examen in gedaan hebben op de
mavo.
* Nask 1
Het vak Nask 1 (natuurkunde) is alleen verplicht voor het profiel N&G als je het
vak natuurkunde in je profiel wilt kiezen (zie bladzijde 11).

** Nask 2
Heb je op de mavo geen examen in Nask 2 (scheikunde) gedaan en wil je toch
een natuurprofiel kiezen? Dan kun je in overleg met één van onze docenten
scheikunde een inhaalprogramma volgen met de belangrijkste lesstof uit havo 3.
Je werkt zelfstandig de stof door en je maakt een toets. De uitslag daarvan
bepaalt of je toegelaten kunt worden tot een natuurprofiel. Informatie over dit
inhaalprogramma krijg je bij het toelatingsgesprek.
*** Wiskunde bij CM
Welk profiel je ook kiest, je moet altijd examen wiskunde gedaan hebben op het
mavo. Op de havo kun je een CM-profiel kiezen zonder het vak wiskunde (zie blz
8). Vanwege de verplichte rekentoets heb je wiskunde op mavo-examenniveau
nodig.
Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over de profielen en de vakken
in de profielen.
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Cultuur en Maatschappij
WAT HOUDT CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ IN?
Je ontwikkelt je creativiteit en leert dit naar andere mensen over te
brengen. Communicatie, talen, praten, luisteren, inlevingsvermogen,
sociaal, maatschappelijk, artistiek, media zijn kernwoorden die horen bij
dit profiel.
PAST DIT PROFIEL BIJ MIJ?
Een van de belangrijkste eigenschappen die je moet bezitten voor dit
profiel is dat je creatief bent. In je latere beroep krijg je veel te maken
met je creativiteit. Je hebt belangstelling voor kunst, cultuur,
maatschappelijke vakken, taal en rechten. Je bent sociaal, belangstellend
en een teamwerker. Ook kun je goed organiseren.

WELKE STUDIES HOREN HIERBIJ?
Dit profiel is zeer geschikt voor opleidingen in de kunstensector. Bij dit
profiel passen sociale opleidingen, zoals Maatschappelijk Werk en Sociaal
Pedagogische Hulpverlening. Ook voor het onderwijs is dit profiel geschikt.
Maar voor sommige studies, zoals leraar in een exact vak, heb je een
ander profiel of aanvullende vakken nodig. Met dit profiel kun je ook goed
terecht in de journalistiek, voorlichting en communicatie.
WAT KAN IK MET DIT PROFIEL WORDEN?
Op de Hogeschool voor de Kunsten word je opgeleid voor bijvoorbeeld
schilder, beeldhouwer, filmer, modeontwerper, of musicus. Als je een
maatschappelijke opleiding hebt gedaan, help je als maatschappelijk
werker mensen die maatschappelijk in nood zijn geraakt. Je praat met ze
en helpt met het zoeken naar de juiste oplossing voor het probleem. Ook
in het onderwijs kun je terecht komen. Daar werk je met jongeren, maar
ook met volwassen. Andere mogelijke beroepen zijn: reclamefotograaf,
illustrator, bibliothecaris, archeoloog recreatiebegeleider, historicus,
cursusontwikkelaar.
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1. Gemeenschappelijk deel C&M







Nederlands
Dit zijn verplichte vakken.
Engels
Maatschappijleer
Culturele Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

2a. Profieldeel C&M verplicht





Duits of Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde

(maak een keuze)

2b. Profieldeel C&M keuze
Frans
o Duits
o Kunstvak muziek
o Kunstvak bevo
o

Kies 1 van de 4.

3. Keuze examenvak
o Bewegen, Sport en Maatschappij*
o Duits
Kies 1 vak.
o Frans
o Wiskunde A
o Kunstvak muziek
o Kunstvak bevo
4. Verplicht




Godsdienst
Profielwerkstuk
Oriëntatie op Vervolg Onderwijs / mentorles

LET OP: Voor dit profiel geldt, dat je maar één kunstvak mag kiezen. Je
kiest dus òf muziek òf beeldende vorming, allebei kan niet!
* BSM is een leuk en uitdagend vak als je van bewegen houdt. Bij
dit vak leer je leiding geven, organiseren en anderen in beweging
zetten. Je gaat veel bewegen maar je hebt ook theorietoetsen. BSM
past bij jou als je een beroep kiest waarbij bewegen, organiseren
en/of leiding geven belangrijk is: docent LO, Pabo, lerarenopleiding,
vrijetijdsmanagement, opleidingen recreatie en toerisme,
fysiotherapeut, uniformberoepen (brandweer, politie).
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Economie en Maatschappij
WAT HOUDT ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ IN?
"Dé weg naar het zakenleven", zo zou je dit profiel kunnen omschrijven.

Je bent veel met rekenen en onderzoeken bezig.
PAST DIT PROFIEL BIJ MIJ?

Het profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die
geïnteresseerd zijn in economie, handel, management, communicatie of
toerisme. Je bent ondernemend en houdt van organiseren. Ook kun je
goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou geen probleem.
WELKE STUDIES HOREN HIERBIJ?
Je kunt denken aan opleidingen als commerciële economie,
bedrijfseconomie en management of economie en recht. Omdat in dit
profiel de vakken economie en aardrijkskunde zitten kun je ook
doorstromen naar een toeristische opleiding, zoals vrijetijdsmanagement
of toerisme. Verder sluiten opleidingen in de communicatie, het onderwijs
en de sociaal-maatschappelijke richtingen ook heel goed aan bij dit
profiel.
WAT KAN IK MET DIT PROFIEL WORDEN?
De kans is groot dat je later een leidinggevende functie in het
bedrijfsleven of bij de overheid krijgt. Je komt terecht in banen waarbij
economie, arbeid, recht en veiligheid centraal staan. Beroepen waar je
aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: administrateur, accountant,
bankmedewerker, marketingmanager, hoteldirecteur, secretaresse of
belastingadviseur. Je geeft advies op het gebied van financiën, stelt
begrotingen op en licht deze toe. Je geeft leiding en organiseert. Je voert
zakelijke gesprekken en onderhandelt. Verder hou je je bezig met het
cijferwerk, de in- en verkoop en met marktonderzoek.
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1. Gemeenschappelijk deel E&M







Nederlands
Dit zijn verplichte vakken.
Engels
Maatschappijleer
Culturele Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

2a. Profieldeel E&M verplicht





Wiskunde A
Economie
Geschiedenis

Dit zijn verplichte vakken.

2b. Profieldeel E&M keuze
Frans
o Duits
o Aardrijkskunde
o Bedrijfseconomie
o

Kies 1 van de 4.

3. Keuze examenvak
o

o
o
o
o
o
o

Duits
Kies 1 vak.
Frans
Bewegen, Sport en Maatschappij (zie blz. 8)
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Kunstvak muziek
Kunstvak bevo

4. Verplicht




Godsdienst
Profielwerkstuk
Oriëntatie op Vervolg Onderwijs / mentorles

10

KENNISMAKEN MET HAVO 4

Natuur en Gezondheid
WAT HOUDT NATUUR EN GEZONDHEID IN?
Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen,
maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot
de mogelijkheden
PAST DIT PROFIEL BIJ MIJ?
Dit profiel past bij je als je belangstelling hebt voor mensen, dieren en
planten. Je moet goed uit de voeten kunnen met de exacte vakken. Je
bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe ze
werken. Je vindt het leuk om met mensen te werken en ze te helpen.
WELKE STUDIES HOREN HIERBIJ?
Met dit profiel kun je alle opleidingen op (para)medisch gebied gaan doen.
Denk dan bijvoorbeeld aan fysiotherapie, logopedie, diëtiek of
verpleegkunde. Met dit profiel heb je ook toegang tot de meeste
agrarische opleidingen zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dier- en
veehouderij of tuin- en landschapsinrichting. Ten slotte vormt dit profiel
ook een goede basis voor de milieuopleidingen zoals milieutechnologie.
Soms moet je dan in je vrije deel nog een extra vak volgen.
WAT KAN IK MET DIT PROFIEL WORDEN?
Je kunt bijvoorbeeld in een laboratorium gaan werken. Met behulp van
apparatuur doe je biologisch en chemisch onderzoek. Ook kun je gaan
werken als verpleegkundige in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis.
Andere voorbeelden van beroepen zijn: apotheker, bodemkundige, of
landbouwconsulent. Het omgaan met mensen speelt een belangrijke rol in
je toekomstige werk.
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1. Gemeenschappelijk deel N&G







Nederlands
Dit zijn verplichte vakken.
Engels
Maatschappijleer
Culturele Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

2a. Profieldeel N&G verplicht





Wiskunde A of B
Scheikunde
Biologie

Dit zijn verplichte vakken.

2b. Profieldeel N&G keuze
Aardrijkskunde
o Natuurkunde
o NLT*
o

Kies 1 van de 3.

3. Keuze examenvak
o
o
o

o
o
o
o

Aardrijkskunde

Kies 1 vak.

Economie
Bewegen, Sport en Maatschappij (zie blz. 8)

Natuurkunde
NLT*
Kunstvak muziek
Kunstvak bevo

4. Verplicht




Godsdienst
Profielwerkstuk
Oriëntatie op Vervolg Onderwijs / mentorles

* NLT staat voor Natuur, Leven en Technologie. Dit vak beslaat een
aantal vakgebieden: vakken als biologie, aardrijkskunde, natuur- en
scheikunde, wiskunde en techniek hebben met NLT te maken. Maar je
hoeft niet per se al deze vakken in je pakket te hebben. NLT wil
invalshoeken vanuit verschillende vakken laten samenkomen bij één
onderwerp. Mogelijke onderwerpen zijn: Digitale techniek, Forensisch
Onderzoek en Sportprestaties. Bij ons op school worden bij NLT veel
natuurkundige onderwerpen behandeld.
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Natuur en Techniek
WAT HOUDT NATUUR EN TECHNIEK IN?
Het profiel Natuur en Techniek is een "exact" profiel, waarmee je wordt
voorbereid op technische beroepsopleidingen. Rekenen, bouwen, milieu,
techniek, stoffen en ontwerpen, daar draait het om in dit profiel.
PAST DIT PROFIEL BIJ MIJ?
Dit profiel is iets voor jou als je interesse hebt voor natuurwetenschap en
voor techniek. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen
werken. Je kunt logisch denken en zorgvuldig werken. Je wilt graag
ontwerpen en stoffen onderzoeken. Omdat je veel te maken zult krijgen
met berekeningen is het handig als je aanleg hebt voor wiskunde en dat je
ruimtelijk inzicht hebt. Ook met de computer moet je goed overweg
kunnen.
WELKE

STUDIES HOREN HIERBIJ?

Met dit profiel kun je een opleiding gaan volgen waarin de exacte vakken
een belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:
elektrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en
waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld Chemische
Technologie, Biotechnologie, Informatica of Verkeerskunde gaan doen.
WAT KAN IK MET DIT PROFIEL WORDEN?
Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: aannemer, chemisch
analist, natuurkundige, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker,
verkeersvlieger en IT-specialist. Je hoeft niet per se een technicus te
worden na deze opleidingen. Ook kun je laboratoriumwerk gaan doen of
terecht komen in de gezondheidszorg of landbouw.
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1. Gemeenschappelijk deel N&T







Nederlands
Dit zijn verplichte vakken.
Engels
Maatschappijleer
Culturele Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

2a. Profieldeel N&T verplicht





Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Dit zijn verplichte vakken.

2b. Profieldeel N&T keuze
Biologie
o NLT (zie blz. 12)
o

Kies 1 van de 2.

3. Keuze examenvak
o

o
o
o
o

Biologie
NLT (zie blz. 12)
Kunstvak muziek
Kunstvak bevo
Economie

Kies 1 vak.

4. Verplicht




Godsdienst
Profielwerkstuk
Oriëntatie op Vervolg Onderwijs/ mentorles
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AANSLUITING

Voor een goede aansluiting van mavo naar havo volg je het mavo+-programma,
je doet de D-toetsen en je neemt deel aan de profielmarkt op de havo locatie.
Als je hieraan door omstandigheden niet hebt kunnen meedoen is een aanvullend
gesprek nodig om door te nemen wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om
eventueel toch toegelaten te kunnen worden.
We hopen hiermee je kansen te vergroten om met een havodiploma van school
te gaan. Toelating tot havo 4 is lang geen garantie op een havodiploma, je zult
daar heel veel voor moeten doen!

BEGELEIDING

Elke leerling in havo 4 heeft een mentor. Dat is een van de leraren die jou ook
les geeft. Zijn er problemen of vragen, dan is hij/zij de persoon om op af te
stappen en dit met hem/haar te bespreken. De mentor bespreekt ook regelmatig
je vorderingen met jou en je andere docenten.
In havo 4 moeten de leerlingen vooral regelmatig werken. We gaan ervan uit dat
een gemiddelde leerling buiten de lessen om zo’n twee uur per dag besteedt aan
huiswerk, voorbereiding op proefwerken en praktische opdrachten maken.
Het tempo in havo 4 en 5 ligt waarschijnlijk hoger dan je bij de mavo gewend
bent. Dat is vooral in het begin flink wennen, maar onze ervaring is dat de
meeste leerlingen de draad snel oppakken en goed mee kunnen komen.
Omdat de havo-opleiding de toegangsdeur is naar het hbo, bereiden we je daar
vanzelfsprekend zo goed mogelijk op voor. In havo 4 en 5 leer je zelfstandig te
werken. Dat is een absolute vereiste voor opleidingen in het hbo.

CONTACTEN MET

THUIS

Je ouders/verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de mentor, coördinator
of de leraren om zich over jou te informeren. Twee maal per jaar zijn er
docenten spreekavonden, waarop met de docenten gesproken kan worden over
je voortgang. In september is er een informatieavond die vooral bedoeld is om
kennis te maken met de mentor. Een paar keer per jaar wordt er een
Nieuwsbrief per e-mail verstuurd.

MELD JE AAN VOOR 1 APRIL 2019!
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TOELATINGSEISEN
Om toegelaten te worden tot havo 4 gelden de volgende eisen:
 slagen voor het mavo-examen;
 het gemiddelde van de onafgeronde cijfers van het SE en CSE is minstens
6,8 voor je 6 examenvakken*;
Daarnaast maak je de meeste kans van slagen als je
 een vakkenpakket hebt dat aansluit op het profiel dat je wilt kiezen (zie
blz. 6
 positief advies hebt van je mavo docenten/decaan.
 geen tekorten hebt voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 je hebt meegedaan aan de profieldag op 24 januari 2019.
Het vak maatschappijleer telt niet mee voor de toelating. De belangrijkste
reden hiervoor is, dat dit vak niet wordt afgesloten met een centraal schriftelijk
examen, maar alleen met een schoolexamen.
*

TOELATINGSPROCEDURE

Zolang je nog niet geslaagd bent voor het mavo-examen, kun je ‘voorlopig’
toegelaten worden. Voor deze voorlopige toelating gelden de eisen zoals die
hierboven vermeld staan, behalve natuurlijk de eis dat je geslaagd moet zijn.
Voor leerlingen van de Goudse waarden:
 Je schrijft een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je graag naar de
havo wilt overstappen. Omschrijf waarom de havo opleiding beter bij je
past dan een MBO opleiding.
 Het profielkeuzeformulier havo op blz. 19 van dit boekje moet worden
ingevuld en gescand. (Dit formulier staat ook op de website onder het
kopje “aanmeldingsformulieren”).
 Je stuurt een e-mail naar: I.vdherik@degoudsewaarden.nl en bij
onderwerp schrijf je: aanmelding havo 4 schooljaar 2019. In de mail
schrijf je dat je je wilt aanmelden. Verder vermeld je je voor– en
achternaam, leerlingennummer en je telefoonnummer. In de bijlagen voeg
je de motivatiebrief en het ingevulde profielkeuzeformulier havo toe.
Voor leerlingen die instromen vanuit een andere school:
 Je schrijft een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je graag naar de
havo wilt overstappen. Omschrijf waarom de havo opleiding beter bij je
past dan een MBO opleiding.
 Het aanmeldingsformulier kan gedownload worden van de website. Dit vul
je in en je maakt er een digitaal formulier van.
 Het profielkeuzeformulier havo op blz. 19 van dit boekje moet worden
ingevuld en gescand. (Dit formulier staat ook op de website onder het
kopje “aanmeldingsformulieren”).
 Je stuurt een e-mail naar: I.vdherik@degoudsewaarden.nl en bij
onderwerp schrijf je: aanmelding havo 4 schooljaar 2019. In de mail
schrijf je dat je je wilt aanmelden. In de bijlagen voeg je de motivatiebrief,
het aanmeldingsformulier en het profielkeuzeformulier havo toe.

De aanmelding moet uiterlijk 1 april 2019 binnen zijn bij mevr I. van den Herik.
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Daarna sturen wij een bevestiging dat de aanmelding in behandeling is. Het kan
zijn dat wij je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Zoals eerder vermeld moet het gemiddelde van de onafgeronde cijfers van het
SE en CSE minstens een 6,8 zijn voor je 6 examenvakken. Deze voorwaarde is
essentieel om toegelaten te worden voor de havo opleiding.
Als je niet toegelaten wordt, krijg je daarvan in juni bericht.
Voor leerlingen die zich aanmelden vanaf een andere school geldt: de definitieve
toelating vindt plaats als je de officiële cijferlijst (een door de school gestempelde
lijst met je eindexamencijfers) bij ons inlevert. Dat gebeurt eind juni 2018. Je
ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Tijdpad toelating havo 4 in 2019
-

24 januari 2019 deelname aan profieldag Heemskerkstraat (voor
leerlingen die overstappen van locatie de Gouwe.)

-

1 april 2019 moet een e-mail gestuurd zijn met de benodigde bijlagen
aan I.vdherik@degoudsewaarden.nl

-

eind mei: eventueel een uitnodiging voor een toelatingsgesprek

-

half juni: bericht (voorlopige) toelating

-

eind juni: bijeenkomst instromers havo 4

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN
Chr. S.G. De Goudse Waarden
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda
Tel. 0182-573000
Lyceum.havo@degoudsewaarden.nl
Mw. M.P. van Gurp, sectordirecteur
Dhr. C. Bons, leerjaarcoördinator havo 4
c.bons@degoudsewaarden.nl
Mw. Dr. I. van den Herik decaan havo 4
i.vdherik@degoudsewaarden.nl
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TOT SLOT
Als je na het lezen van dit informatieboekje nog vragen hebt, neem dan
contact op met onze schooldecaan of met de leerjaarcoördinator. Dat kan
natuurlijk op elk moment, maar de open avond is een prima gelegenheid
om alvast eens langs te komen. Deze vindt plaats op

woensdag 23 januari 2019
van 17.00 – 21.00 uur
Verder wensen we je veel sterkte en succes met je komende examen en
misschien zien we elkaar binnenkort!
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KENNISMAKEN MET HAVO 4

PROFIELKEUZEFORMULIER HAVO
NAAM: ………………………………………………………………………………………………
Ik kies (kruis het profiel en de bijbehorende vakken aan)

- Profiel:

□ Cultuur en Maatschappij met:

□ Duits

en

of □ Frans

□ bevo of □ muziek of □ Duits
of □ Frans

□ Economie en Maatschappij met

□ Duits of □ Frans of □ BE of
□ aardrijkskunde

□ Natuur en Gezondheid met

□ Wiskunde A

of

□ Wiskunde B

en □ natuurkunde of □ aardrijkskunde of
□ NLT
□ Natuur en Techniek met

□ biologie

of

□ NLT

Let op: je kunt een vak maar één keer kiezen! Dus als je het vak aardrijkskunde in je
profieldeel kiest, kun je het niet meer kiezen als keuze examenvak!
- Als keuze examenvak kies ik: . . . . . . . . . . . . . . .
(Kijk in het overzicht uit welke vakken je per profiel kunt kiezen.
Let op: het is niet toegestaan zowel muziek als bevo in je profiel te hebben).

Datum:

Handtekening ouders:

…………………………

……………………………………………………
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