PROFIELKEUZE TWEEDE FASE VWO – SCHOOLJAAR 2020-2021
Gemeenschappelijk deel: (voor alle leerlingen)
Nederlands, Engels, Frans of Duits, Lichamelijke opvoeding, CKV (Culturele en kunstzinnige vorming),
Maatschappijleer.
Profieldeel (Tussen haakjes staat het aantal studielasturen)
CM
EM
NG
Geschiedenis
(480)
Wiskunde A
(520)
Aardrijkskunde (440)
Kunst
(480)

Geschiedenis
(480)
Wiskunde A of B
(520 of 600)
Economie
(480)
Bedrijfseconomie of
MAW (440)

Scheikunde
(440)
Wiskunde A
(520)
Natuurkunde
(480)
Biologie
(480)

NT / NG

NT

Scheikunde
(440)
Wiskunde B
(600)
Natuurkunde
(480)
Biologie
(480)

Scheikunde
(440)
Wiskunde B
(600)
Natuurkunde
(480)
Wiskunde D
(440)

Keuzedeel (1 vak kiezen, tenzij dispensatie voor Frans / Duits*)
CM
EM
NG
NT / NG

NT

Turks (480)

Turks (480)

Turks (480)

Turks (480)

Turks (480)

Economie (480)

Beco (440)

Beco (440)

Beco (440)

Beco (440)

MAW (440)

Kunst (480)

MAW (440)

Aardrijkskunde (440) MAW (440)

*Arabisch (buiten
rooster)

Aardrijkskunde (440) Aardrijkskunde (440) Wiskunde D (440)

Aardrijkskunde (440)

MAW (440)

*Arabisch (buiten

MAW (440)

*Arabisch (buiten

*Arabisch (buiten

rooster)

*Arabisch (buiten

rooster)

rooster)

rooster)

Opmerkingen:
• Turks kan op twee niveaus worden gevolgd: beginners (elementair) en gevorderden (taal en literatuur).
De leerling wordt getoetst om het geschikte niveau te bepalen.
• MAW is maatschappijwetenschap, een nieuw vak op school en niet hetzelfde als maatschappijleer.
• Beco of bedrijfseconomie is voluit: bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.
• Wis B bij EM kan alleen bij positief advies docent.
• * Leerlingen van 23VT hebben geen Frans of Duits gehad op deze school. Als dit ook niet op een andere
manier is geleerd, krijgen ze dispensatie en moeten in plaats van Frans of Duits een tweede keuzevak
kiezen.

N.B: Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzevak bij een bepaald profiel, behoudt de school het recht dat
vak niet aan te bieden. De leerling krijgt de gelegenheid een alternatief keuzevak te kiezen of er worden
individuele afspraken gemaakt waarbij een grote mate van zelfwerkzaamheid wordt gevraagd van de leerling.

