Keuzevakken

Z&W DOORTREKKEN NAAR LEERJAAR 4

Voor het aanbieden van keuzevakken heeft een school geen licentie nodig, wel
bekwaam personeel en een goede outillage. Door het volgen van keuzevakken
kunnen leerlingen zich verdiepen, verbreden of oriënteren, maar keuzevakken
hebben altijd een beroepsvoorbereidend en/of –oriënterend doel.

Bij Z&W zitten gemiddeld 50± leerlingen. Dit zou betekenen er zo’n 25 leerlingen
in een klas moeten als je ze indeeld in leerjaar 3 bij hun keuzevak dat bij het profiel
hoort. Om dit te tackelen trek je het door naar leerjaar 4. Op deze manier zullen er
(bij max 18 per klas) zo’n 14 leerlingen overblijven die een keuzevak bij de andere
profielen kunnen volgen.
Bij E&O en MVI zijn het er zo’n 30± leerlingen gemiddeld, dit betekend dat er per
periode 15± leerlingen in een klas zitten van het profiel waardoor er ruimte voor
2/3 leerlingen onstaat voor leerlingen uit het profiel Z&W.
Leerjaar 3 staat dan ook in het thema verdiepen en oriënteren in het gekozen profiel.

KEUZE LEERJAAR 3
In het 3e jaar kiezen de leerlingen uit keuzevakken, binnen hun gekozen profiel staan er 2
keuzevakken vast. De leerlingen kunnen zelf kiezen in welke periode ze dit keuzedeel volgen.

HOE ZIET DAT ER UIT IN LEERJAAR 3 & 4

= Verplicht binnen profiel

3D VORMGEVEN (17)
SIGN (17)
START LEERJAAR 3

3D VORMGEVEN (17)
SIGN (17)
NIEUW SEMESTER
EHBO (19)
KIND EN JONGEREN (19)
VRIJE KEUZE (13)

EHBO (19)
KIND EN JONGEREN (19)
VRIJE KEUZE (13)
START LEERJAAR 3

NIEUW SEMESTER

ONDERNEMEN (19)
MARKETING (19)
START LEERJAAR 3

MVI

VRIJE KEUZE

EIND LEERJAAR 3
BEGIN LEERJAAR 4
Z&W

EHBO (13ZW) (6)
KIND EN JONGEREN (13ZW) (6)
VRIJE KEUZE (25)

NIEUW SEMESTER

E&O

EIND LEERJAAR 4

NIEUW SEMESTER

VRIJE KEUZE

NIEUW SEMESTER

EIND LEERJAAR 3
BEGIN LEERJAAR 4
ONDERNEMEN (19)
MARKETING (19)

VRIJE KEUZE

VRIJE KEUZE

EIND LEERJAAR 3
BEGIN LEERJAAR 4

EIND LEERJAAR 4

VRIJE KEUZE
NIEUW SEMESTER

LEERJAAR 4

KEUZEVAKKEN LEERJAAR 3

Leerjaar 4 staat meer in het thema verbreden. In dit jaar hebben leerlingen de vrije
keuze en kunnen ze buiten hun profiel, wanneer ze dat willen, inschrijven voor een
keuzevak. Z&W is hier de uitzondering van in het eerste semester vanwege de
grote groep leerlingen binnen dit profiel.
Leerlingen zijn verder ook vrij om binnen hun profiel te blijven en zichzelf nog
verder te verdiepen. Op deze manier kunnen de leerlingen over een periode van
2 jaar kiezen uit 16 keuzevakken.

E&O
1. ONDERNEMEN
2. MARKETING

MVI
1. SIGN
2. 3D VORMGEVEN

EIND LEERJAAR 4

Z&W
1. KIND EN JONGEREN
2. EHBO

KIEZEN
De leerlingen van de profielen MVI en E&O kiezen eerst in welke periode (jaar 3) ze
het keuzevak willen volgen. Z&W kiest als tweede, leerlingen van Z&W hebben
daarintegen wel voorang in het kiezen in periode 1 van het 4e jaar.

