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Uit: Tao van Poeh 
 
 
 
 
 
 
 

 
Is je eigenlijk wel bekend 

Wie en Wat en Hoe je bent? 
En Wat heb je in je mars, 

Of interesseert je dat geen snars? 
Hoe maak je nu de goeie keus 
Uit al die dingen voor je neus 

Als je niet weet van Hoe en Wat? 
Doe je nu dit of doe je dat, 

't Blijft steeds maar vallen op je gat! 
Want al het mooie in 't verschiet, 

Daarvan weet je immers niet, 
Als je niet weet van deze drie: 

Hoe en Wat en Wie. 
 
 
 
 
 
 

 
Vertaling: Hilde Bervoets 
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Voorwoord 
 
Beste leerling, 
 
In de eerste maanden van 2018 maak je je profielkeuze voor de bovenbouw. 
Je hebt in samenwerking met je mentor en door de LOB methode te gebruiken al het een en ander 
voorbereid. 
 
Tot uiterlijk 22 februari  2019 heb je de tijd om je voorlopige profiel samen te stellen. 
Misschien weet je het al of misschien moet je nog het een en ander doen voor je de beslissing 
neemt. 

 Overleg met je ouders en je mentor wat je van plan bent. 
 Vraag je vakdocenten om raad als je twijfelt aan je keuze. 
 Houd er rekening mee dat je vakdocent je adviseert over capaciteit, inzet en haalbaarheid. 
 Laat je exact informeren over de vooropleidingseisen van studierichtingen en 

vervolgopleidingen. 
 Vul je voorlopige keuzeformulier in vóór 22 februari.  
 In de week van 22 februari lever je het keuzeformulier in bij Alwin Krist  

 
Wat gebeurt er tussen je voorlopige en je definitieve profielkeuze? 

 De mentor inventariseert alle keuzes van de klas. 
 Je vakdocenten vullen een digitale advieslijst in over je capaciteit, je inzet en de 

haalbaarheid (goed – voldoende – twijfelachtig – onvoldoende) voor hun vak. 
 Je krijgt van je mentor te horen wanneer deze advieslijst beschikbaar is op de cijfersite. 
 De mentor bespreekt de door gemaakte keuzes en de adviezen van de vakdocenten met je 

en stelt eventueel actieplan met je op. 
 Je brengt je ouders op de hoogte van de stand van zaken. 
 In goed overleg met je ouders en je mentor ga je door met informatie inwinnen. 
 Je definitieve profielkeuze maak je in de week van 19 maart 2018. 
 In de week van 19 maart lever je het keuzeformulier in bij Alwin Krist.  

 

 

 

Lever het profielkeuzeformulier op tijd in bij Alwin Krist 

 
1ste ronde:              voorlopige profiel                        uiterlijk  22 februari 2019 
 
2de ronde:               definitieve profiel                        uiterlijk 22 maart 2019 
 
 
 
  

 
Veel succes! 
 
 
© 2018 

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden                       
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Doorstroomrichtlijnen van TL 4 naar Havo 4 
 
Toelatingseis:  

- Een leerling is toelaatbaar bij geen onvoldoendes op de examenlijst (6 examenvakken en 
maatschaappijleer) en een gemiddeld eindcijfer van 6.8 hoger en een positief advies van de 
docentenvergadering.  
 

Profielkeuze eisen:  
Bij de profielkeuze kiest de leerling zoveel mogelijk dezelfde vakken, die hij/zij heeft gevolgd 
in tl4.  
 
Aanvullend gelden daarbij de volgende criteria:  
1. Een leerling kan slechts het profiel Cultuur en Maatschappij kiezen wanneer hij/zij een 
tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) heeft gevolgd in tl4.  

 

2. Een leerling kan slechts het profiel Economie en Maatschappij kiezen wanneer hij/zij het 
vak wiskunde heeft gevolgd in tl4.  

 

3. Een leerling kan slechts een Natuurprofiel (Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid) 
kiezen wanneer hij/zij de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde heeft gevolgd in tl4.  

 

4. Een leerling kan het vak Frans, Duits en Geschiedenis alleen kiezen in havo 4, wanneer 
hij/zij dit ook heeft gevolgd in tl4.  

 
5. Leerlingen die kiezen voor het vak wiskunde in havo 4, volgen een instroomcursus die 
wordt afgesloten met een toets.  
 

Procedure:  
Om toegelaten te kunnen worden op de havo, dient een leerling zich te houden aan de volgende 
procedure:  

1. De mentor op de hoogte brengen. 

 

2. Voorlichtingsavond op 10 januari op college de Heemlanden (optioneel). 

 

3. Uiterlijk 22 februari het voorlopige keuzeformulier, ingevuld en ondertekend door de 
leerling en een ouder/verzorger, inleveren bij Alwin Krist.  

 

4. In maart of april is er een mogelijkheid een lesdag mee te lopen met een leerling van College 
De Heemlanden (optioneel). 

 

5. Uiterlijk 22 maart het definitieve keuzeformulier, ingevuld en ondertekend door leerling en 
ouder/verzorger, inleveren bij Alwin Krist.  

 

6. Het aanmeldingsformulier van College De Heemlanden en een kopie van een 
identiteitsbewijs uiterlijk vrijdag 7 april inleveren bij de decaan van de Heemlanden (Mina 
Pikerie).  
 

7. Een kennismakingsgesprek voeren met de teamleider van de havo afdeling (in juni). 
 

8. Na de uitslag van de examenresultaten op 12 juni en 28 juni, wordt bekend gemaakt of de 
leerlingen door kunnen stromen naar de havo.  
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PROGRAMMA  

 
 

Havo 4 en Havo 5 
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Havo 
 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 
 
 

 
 

 

Nederlands                                                   
Engels                                                           
Literatuur                                          
Maatschappijleer                                           
Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)     
Lichamelijke Opvoeding                               
Profielwerkstuk   

Levensbeschouwing                                       

Loopbaanoriëntatie (LOB)                              
Mentorles 
Havisten Competent (HACO) 
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Havo 4 en 5 

 

NATUUR 

GEZONDHEID 
profiel examenvak vrije deel 

 
* Wiskunde B (of A)              
* Scheikunde                            
* Biologie                                  
 
 
1 keuze uit: 
* Natuurkunde                       
* NL&T                                   
* Aardrijkskunde                    
 

 
     Natuurkunde                      
     NL&T                                      
     Aardrijkskunde                   
     Economie                          
     Bedrijfseconomie                                  
     Duits                    
     Frans                  
     Kunst-BV                          
     Informatica 
     

 

 

TECHNIEK 
profiel examenvak vrije deel 

 
* Wiskunde B                       
* Natuurkunde                      
* Scheikunde                       
 
 
 
1 keuzeuit: 
* Biologie                              
* NL&T 
* Informatica 
* Wiskunde D 
 

       
       Biologie                           
       NL&T                                  
       Aardrijkskunde    
       Economie                           
       Bedrijfseconomie                               
       Duits                  
       Frans                
       Kunst-BV   
       Informatica 
       Wiskunde D                       
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     Havo 4 en 5 

 

MAATSCHAPPIJ  

°Wiskunde B - met toestemming van de wiskundedocent 

                     

CULTUUR 
profiel examenvak vrije deel 

 
* Duits of Frans  
* Geschiedenis                     
  
Maatschappijvak (1 keuze uit): 
* Aardrijkskunde                   
* Economie (alleen i.c.m. Wi A)              
             
Cultureel vak (1 keuze uit): 
* Kunst-BV 
* Kunst-Drama                           
* Duits  
* Frans  
 

 
         Wiskunde A                   
         Kunst-BV   
         Kunst-Drama                     
         Duits  
         Frans  
         Aardrijkskunde 
         Biologie                          

 

ECONOMIE 
profiel examenvak vrije deel 

 
* Wiskunde A (of B°)             
* Economie                                 
* Geschiedenis      
                
1 keuze uit: 
* Duits                   
* Frans                   
* Aardrijkskunde                   
* Bedrijfseconomie                                  
  
 

 
          Duits  
          Frans  
          Aardrijkskunde              
          Biologie                         
          Bedrijfseconomie                              
          Kunst-BV                       
          Kunst-Drama 
          Informatica 
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Extra vak 
Voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen bestaat er de mogelijkheid om een extra 
vrijedeelvak te kiezen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je extra opties wilt openhouden in 
de keuze voor een vervolgstudie (door bijvoorbeeld biologie én economie te willen volgen, 
of een extra moderne vreemde taal). Daarnaast heb je een dermate sterke interesse in 
beide keuzevakken dat je denkt ze beiden te kunnen blijven volgen. 
 
Voorwaarden 
Aan het kiezen van een extra vak zijn echter wel enkele BINDENDE voorwaarden 
verbonden: 

 Op je eindrapport sta je minimaal een 6,5 gemiddeld  

 Je kiest er voor het vak minimaal een heel schooljaar te blijven volgen (aan het 
eind van klas 4 kun je aangeven of je door wil gaan met het extra vak) 

 Je kiest 1 vrije-deelvak als hoofdvak: dit vak wordt voor je in het rooster gezet. 
Het vak dat je extra kiest wordt niet ingeroosterd en volg je volledig zelfstandig, 
d.w.z. je ontvangt in klas 4 de noodzakelijke boeken en studieplanners, wordt 
ingeroosterd op het toetsrooster om de toetsen te maken, etc. maar de 
klassikale lessen kunnen niet worden gevolgd.  

 Je hebt een positief advies voor het volgen van je extra vak van de vakdocent 

 Je hebt een positief advies van je mentor. 

 Er wordt in de overgangsvergadering aan het eind van het schooljaar een positief 
advies uitgebracht door een meerderheid van de lesgevende docenten 
 
Schriftelijke motivatie 
Als je een extra vak wilt kiezen maak je dit kenbaar in een schriftelijke 
motivering, die je gelijktijdig met je voorlopige profielkeuze  inlevert bij je mentor. 
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DOORSTROMING  
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DOORSTROMEN TREFWOORDEN  
 
 

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
 
… bereidt voor op cultuur- en maatschappelijke studies 
 
TREFWOORDEN 
  
artistiek bezig zijn – communiceren – formuleren – inleven - luisteren –  
maatschappelijke interesse – mee besturen – met mensen willen praten –  
sociaal betrokken zijn – werken met talen – werken met media … 
 
ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ 
 
… bereidt voor op vervolgopleidingen die te maken hebben met economie,  
arbeid, recht en veiligheid  
 
TREFWOORDEN 
 
adviseren op gebied van financiën – begrotingen opstellen en toelichten –  
leiding geven en organiseren – kantoorwerk – zakelijke gesprekken voeren  
en onderhandelen – cijferwerk – inkoop en verkoop – marktonderzoek … 
 
NATUUR EN GEZONDHEID 
 
… bereidt voor op studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te  
maken hebben 
 
TREFWOORDEN 
 
Interesse voor paramedisch – milieu – mensen helpen en verzorgen – oog voor plant dier 
mens – onderzoek doen – problemen oplossen – landbouw – voedsel… 
 
NATUUR EN TECHNIEK 
 
… bereidt voor op technische studierichtingen 
 
TREFWOORDEN 
 
ontwerpen – oog voor milieu – rekenen en tekenen – onderzoek stoffen – adviseren natuur 
en techniek – interesse voor elektronica en geluid – 
machines – mechanica … 
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VERGROTING DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN 

 
 
 
Naast het door jou gekozen profiel zijn er vakken die de 
doorstroommogelijkheden vergroten 
 
Zoek uit en controleer bij opleidingen of jouw keuze de juiste is 

 
 

Enkele VOORBEELDEN 
 
 

          Profiel   Voorbeelden   Studies in  

 

 
CM 
 

 
met biologie 

 
gezondheidszorg 

 
EM/NG/NT 
 
 
EM/NG/NT 
 
 

 
met Duits  
 
 
met Frans  

 
economie, hotel,  
small business, toerisme e.d. 
 
economie, hotel,  
small business, toerisme e.d. 

 
NG/NT 
 

 
met economie  

 
economische sector 

 
 
 
CONTROLEER  ALTIJD OF  DE  GEGEVENS  ACTUEEL  ZIJN 
 
EN VAN TOEPASSING OP JOUW KEUZE 
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MOGELIJKHEDEN OM INFORMATIE IN TE WINNEN 
 

 

 
bezoek opleidingsbeurzen 
 
bezoek open dagen 
 
meeloopdagen, studentdagen, proefstuderen 
(als je al redelijk zeker van je keuze bent) 
 
oriëntatie in het bedrijfsleven 
 
websites 
 
vakdocenten 
 
mentor 
 
decanen 
 
 

 
Vergeet niet met je ouders, familie en vrienden te praten 

over je ideeën en je toekomstplannen 
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VERVOLGOPLEIDINGEN  
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Globale lijst vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs (HBO) 
 
Onderstaande lijst biedt een overzicht van  alle vooropleidingseisen voor het hoger 
beroepsonderwijs voor het huidige studiejaar. De versie voor komend jaar verschijnt 
begin 2018 in de Staatscourant en zal t.z.t. ook worden gepubliceerd in de ELO (map 
Decanaat) en op de website van de rijksoverheid:  
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2018-09-01 
 
NT:      profiel natuur en techniek 
NG:     profiel natuur en gezondheid 
EM:     profiel economie en maatschappij 
CM:     profiel cultuur en maatschappij 
be:       bedrijfseconomie 
biol:      biologie 
dutl:      Duitse taal en cultuur 
fatl:       Franse taal en cultuur 
econ:    economie 
m&o:    management en organisatie 
maw:    maatschappijwetenschappen 
schk:    scheikunde 
nat:      natuurkunde 
nlt:       natuur, leven & technologie 
wisA:   wiskunde A 
wisB:   wiskunde B 
2emvt: tweede moderne ‘vreemde’ taal 
 
Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: 
*: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding 
#: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding 
1. Associate degree-instroom  

 
Economie  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Accountancy * econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Bedrijfseconomie * econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Bedrijfskunde econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* econ of maw of m&o 
of be 

Ad Business IT & Management * * * * 

Ad Business Studies Logistiek * * * * 

Ad Commercieel Management * * * (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Commerciële Economie * * * (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Communicatie * * * * 

Ad Creative Media Professional * * * * 

Ad Crossmediale Communicatie * * * wisA of wisB 

Ad Eventmanager * * * wisA of wisB 
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Economie  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Facilitair Eventmanagement econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Facility Management econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Finance * * * * 

Ad Financiële Dienstverlening * * * * 

Ad Functiegerichte Bachelor in 
Toerisme en Recreatie 

* * * econ of m&o of be 

Ad Hoger Toeristisch en Recreatief 
Onderwijs 

* * * econ of m&o of be 

Ad Hotel Management 2e mvt 2e mvt 2e 
mvt 

econ of m&o of be 

Ad IT Service Management * * * * 

Ad Juridisch medewerker * * * * 

Ad Leisure & Events Management * * * econ of m&o of be 

Ad Logistics Management econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Logistiek en Economie econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Management * * * * 

Ad Marketing Management econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* (econ of m&o of be) + 
(wisA of wisB) 

Ad Officemanagement econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* econ of maw of m&o 
of be 

Ad Ondernemen econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* econ of m&o of be 

Ad Online Contentcreator * * * wisA of wisB 

Ad Online Marketing en Sales * * * (econ of m&o of be) + 
wisA of wisB) 

Ad Sales en Accountmanagement * * * (econ of m&o of be) + 
wisA of wisB) 

Ad Small Business en Retail 
Management 

econ of 
m&o of be 

econ of 
m&o of be 

* econ of m&o of be 

Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme * * * econ of m&o of be 
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Gedrag en maatschappij  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Ervaringsdeskundige in de Zorg * * * * 

Ad Health & Social Work * * * * 

Ad Human Resource Management * * * * 

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker * * * * 

Ad Pedagogisch Educatief Professional * * * * 

Ad Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie 

* * * * 

Ad Service, Welzijn & Zorg * * * * 

Ad Sociaal Financiële Dienstverlening * * * * 

Ad Sociaal Werk * * * * 

Ad Sociaal Werk in de Zorg * * * * 

Ad Social Work * * * * 

Ad Sport, Gezondheid en 
Management1 

* * * * 

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet. 

 
Gezondheidszorg  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Management in de Zorg1 * * * * 

Ad Zorg en Technologie * * * * 

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) 

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Bedrijfskunde en Agribusiness * * * wisA of 
wisB 

Ad Dier- en Veehouderij * * schk # 

Ad Duurzaam Bodembeheer * * schk # 

Ad Duurzame Watertechnologie * * schk # 

Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst * * * * 

Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht * * schk # 

Ad Land- en Watermanagement * * schk # 

Ad Melkveehouderij * * schk # 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&artikel=7.26&g=2018-11-07&z=2018-11-07
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&artikel=7.26a&g=2018-11-07&z=2018-11-07
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Gezondheidszorg  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene 
Sector 

* * * * 

Ad Tuin- en Landschapsinrichting * * * wisA of 
wisB 

Ad Tuinbouw en Akkerbouw * * schk # 

Ad Tuinbouwmanagement * * * wisA of 
wisB 

Ad Voedingsmiddelentechnologie * * * * 

 
Onderwijs  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II * * * * 

Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn * * * * 

Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde * * * * 

Ad Onderwijsondersteuner Techniek * * # # 

Ad Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs * * * wisA of wisB 

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker * * * * 

Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie * * * * 

Ad Schrijftolk * * * * 

 
Taal en cultuur  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Arts & Crafts1 * * * * 

Ad Dans1 * * * * 

Ad Design * * * * 

Ad Interieurvormgever1 * * * * 

Ad Muziek (dirigent Hafabra)1 * * * * 

Ad Technische Productie * * * * 

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet. 
 
 
 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&artikel=7.26&g=2018-11-07&z=2018-11-07
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&artikel=7.26a&g=2018-11-07&z=2018-11-07
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Techniek  

Opleidingen NT NG EM CM 

Ad Bouwkunde * * * # 

Ad Bouwtechnisch Medewerker * * * # 

Ad Civiele Techniek Directievoering * nat of nlt # # 

Ad Civiele Techniek Projectvoorbereiding en -realisatie * nat of nlt # # 

Ad Constructeur Werktuigbouwkunde * nat of nlt # # 

Ad Elektrotechniek * nat of nlt # # 

Ad Elektrotechniek/Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 

Ad Elektrotechniek/Energietechniek * nat of nlt # # 

Ad Engineering * Nat of nlt # # 

Ad ICT * * * * 

Ad ICT & Telecommunicatie * * wisB wisB 

Ad ICT Service Management * * * * 

Ad ICT-Beheer * * * * 

Ad Industriële Automatisering * * wisB wisB 

Ad Informatica * * * * 

Ad Integraal Bouwmanagement * * * # 

Ad IT Service Management * * * * 

Ad Logistiek * * * * 

Ad Logistiek Management * * * # 

Ad Maintenance & Mechanics * nat of nlt # # 

Ad Maritieme Techniek * nat of nlt # # 

Ad Projectleider Techniek * nat of nlt # # 

Ad Software Development * * * * 

Ad Systeemspecialist Automotive * nat of nlt # # 

Ad Technische Bedrijfskunde * * * wisA of wisB 

Ad Technische Informatica * * wisB wisB 

Ad Werktuigbouwkunde * nat of nlt # # 
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ACTIVITEITEN  
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Werkweek 
 

Deze activiteit is opgenomen in het lesrooster 
 
Zoals je al wel zult weten is het een lange traditie om in 4 havo mee te doen aan de 
werkweek. Het gaat om een sportieve en/of culturele meerdaagse activiteit. 
Daaraan is meestal enige voorbereiding verbonden en ook ter plaatse kan er het een en 
ander van je verwacht worden aan ondersteuning, medewerking of presentatie. 
 
Er worden, als het zover is, een aantal mogelijkheden voor inschrijving aangeboden. 
De coördinator van de werkweken is de heer  Verhoeven. 
 

 
 
 

Vecon Business School 
 

Deze activiteit is opgenomen in het lesrooster 
 
Je kan Vecon Business School (VBS) alleen kiezen als je Economie of Bedrijfseconomie hebt 
gekozen in je vakkenpakket.  
 
Onderdelen van dit programma zijn: 
- Een fictieve bedrijf oprichten 
- Presentatie vaardigheden 
- Gastlessen van ondernemers 
- Excel 
- Profielwerkstuk 
- Beleggen 
  
Je kan VBS alleen als een extra vak volgen 
Er wordt een bedrag per leerling gevraagd.   
Voor meer informatie: meneer Aarsen (asn@heemlanden.nl) 
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Extra activiteiten 
 

 
Musical 

Onze school kent een rijke musicaltraditie. Soms wordt er een bestaand verhaal gekozen, 
bijvoorbeeld Romeo en Julia, en soms bedenken de spelers zelf een thema en vormen dit om tot een 
spektakel met eigen teksten en muziek. De jaarlijkse musical is groots opgezet, zodat veel leerlingen 
kunnen deelnemen. Als speler, zanger of orkestlid of toneelmeester, 
of bij licht en geluid. Voor deelnemers en kijkers één van de hoogtepunten van het schooljaar. Heb je 
belangstelling neem dan contact op met de heer Hounjet. 

 
Medezeggenschapsraad  

Dit is ons formele inspraakorgaan op basis van de Wet Medezeggenschap en Onderwijs. 
Ook jij kunt  deelnemen in de MR. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van het personeel zitting 
in de MR en natuurlijk ook ouders.  De MR heeft een aantal formele bevoegdheden; het bestuur 
moet om bepaalde beslissingen te kunnen nemen instemming of advies vragen aan de MR. De  
vergaderingen van de MR zijn openbaar, verslagen van de MR- vergaderingen kun je op onze 
website vinden. Je kunt gekozen worden in de MR, daar is een officiële verkiezingsprocedure voor. 

 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is een groep leerlingen die, onder begeleiding van een docent, vergadert over 
allerlei dingen op onze school die jou dus ook aan gaan! 
Deze raad bestaat uit vijftien leerlingen die gekozen worden voor een periode van twee jaar. 
Onderwerpen waaraan de leerlingenraad aandacht besteedt zijn onder andere de buitenschoolse 
activiteiten, de aankleding van het gebouwen het leerlingenstatuut.  
De leerlingenraad heeft overleg met de leerling-geleding van de MR, met de 
commissie buitenschoolse activiteiten, de directie en de klassenvertegenwoordigers. 
Wil jij meebeslissen over wat er op school gebeurt? Wil je jouw mening laten horen? En vind je het 
niet erg om daarom om de week te vergaderen?  
Dan is de leerlingenraad op zoek naar jou! Stuur een mailtje, met daarin je naam, klas en de reden 
waarom jij bij de leerlingenraad wilt, naar ikwilbijdeleerlingenraad@gmail.com  

 
In de bovenbouw worden er nog extra activiteiten aangeboden 

 
 

Het  gaat hier om activiteiten waar je via sollicitatie, screening, inschrijving 
 of auditie aan kunt deelnemen 

Je kunt dit natuurlijk wel voor je portfolio gebruiken 
 
 
Het gaat komend jaar om de volgende (inclusief contactpersonen): 
 

 Musical (dhr. Hounjet) 

 Medezeggenschapsraad (dhr. Van Rijen) 

 Leerlingenraad (ikwilbijdeleerlingenraad@gmail.com) 

 Leerlingenmentoraat (dhr. Van Rijen) 

 Internationalisering (dhr. Hofstede) 

mailto:ikwilbijdeleerlingenraad@gmail.com
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Leerlingenmentoraat  

In de brugklas hebben de leerlingen per klas 2 leerling-mentoren uit de bovenbouw. Deze 
begeleiden de leerlingen tijdens de introductieperiode, maar ook door het jaar heen bij allerlei 
activiteiten. Bovendien kunnen de brugklasleerlingen altijd terecht bij hun leerling-mentor met een 
vraag of een praatje.  

Internationalisering 
Wij vinden het belangrijk jullie op z’n minst één keer de mogelijkheid te bieden om van de wereld 
buiten onze landsgrenzen te proeven. Met alle moderne communicatiemiddelen beperkt ons 
blikveld zich immers niet meer tot onze landsgrenzen, maar omvat het de hele wereld. Contact met 
andere culturen bevordert het begrip en respect voor andere culturen gaat stereotiep denken tegen. 
Daarom doen we mee aan het Comeniusproject ‘Water: the bridge beweencultures’.  
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Platform. Het heeft als doel 
internationale contacten tussen scholen te bevorderen. Bij dit programma heb je contact met 
andere culturen via communicatiemiddelen als internet en e-mail. Scholen uit Italië, Spanje, 
Griekenland, Turkije en Polen zijn samen met College De Heemlanden betrokken bij dit project. 
Naast dit Comeniusproject hebben we een aantal jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende 
uitwisselingsprogramma’s.  In de bovenbouw havo en atheneum onderhouden we 
intensieve contacten met scholen in Barcelona (onder andere voor onze leerlingen Spaans), Larvik 
(Noorwegen) en Carrara en Rome (Italië). De leerlingen gaan dan in veel gevallen naar deze plaatsen 
en de buitenlandse leerlingen komen een aantal dagen bij ons. 
Neem contact op met de heer Hofstede als je er meer van wilt weten.      
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Profielkeuzeformulier – VOORBEELD 
   

NAAM: Marja Janssen     KLAS: 4G 
 

1. Kies hier je profiel 

NT NG EM CM 

  X  

 
2. Verplichte profielvakken 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
 

Scheikunde 
Biologie 

Economie 
Geschiedenis 

Geschiedenis 

 
3. Kies hieronder 1 aanvullend profielvak (NG / EM/ CM) 

 Wiskunde A  Wiskunde A X Duits  

Wiskunde B  Wiskunde B  Frans  

 
4. Profielkeuzevakken: kies hier 1 vak, bij CM 2x1 (1 maatschappijvak en 1 cultuurvak) 

Biologie  Natuurkunde  Duits  Maatschappijvakken 

Economie*  

NLT  NLT  Frans  Aardrijkskunde   

Cultuurvakken 

Informatica  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Duits  

Frans  

Wiskunde D   Bedrijfseconomie X Kunst-BV  

Kunst-Drama  

 
5. Examenvakken vrije deel: kies hier 1 vak 

Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde X Aardrijkskunde  

Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Biologie  

Biologie  Duits  Biologie  Duits  

Duits  Economie  Duits  Frans  

Economie  Informatica  Frans  Kunst-BV  

Frans  Frans  Informatica  Kunst-Drama  

Informatica  Kunst-BV  Kunst-BV  Wiskunde A  

Kunst-BV  Natuurkunde  Kunst-Drama   

NLT  NLT   

Wiskunde D   

 
6. Keuzeactiviteit (optioneel voor alle profielen) 

Werkweek X 

Extra vak**:                             Kunst-Drama 
 

X 

*is alleen mogelijk in combinatie met Wiskunde A. 
** zie voorwaarden op pagina 9. 
 
 
 
 
 
  X     X   18-02-2018 
_______________________________ ______________________________   ____________________ 
Handtekening leerling   Handtekening ouders/verzorgers        Datum 
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Profielkeuzeformulier – Voorlopige keuze     
  

NAAM: _______________________________________________     KLAS: _______________ 

 
 

1. Kies hier je profiel 

NT NG EM CM 

    

 
2. Verplichte profielvakken 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
 

Scheikunde 
Biologie 

Economie 
Geschiedenis 

Geschiedenis 

 
3. Kies hieronder 1 aanvullend profielvak (NG / EM/ CM) 

 Wiskunde A  Wiskunde A  Duits  

Wiskunde B  Wiskunde B  Frans  

 
4. Profielkeuzevakken: kies hier 1 vak, bij CM 2x1 (1 maatschappijvak en 1 cultuurvak) 

Biologie  Natuurkunde  Duits  Maatschappijvakken 

Economie*  

NLT  NLT  Frans  Aardrijkskunde   

Cultuurvakken 

Informatica  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Duits  

Frans  

Wiskunde D   Bedrijfseconomie  Kunst-BV  

Kunst-Drama  

 
5. Examenvakken vrije deel: kies hier 1 vak 

Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  

Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Biologie  

Biologie  Duits  Biologie  Duits  

Duits  Economie  Duits  Frans  

Economie  Informatica  Frans  Kunst-BV  

Frans  Frans  Informatica  Kunst-Drama  

Informatica  Kunst-BV  Kunst-BV  Wiskunde A  

Kunst-BV  Natuurkunde  Kunst-Drama   

NLT  NLT   

Wiskunde D   

 
6. Keuzeactiviteit (optioneel voor alle profielen) 

Werkweek  

Extra vak**: 
                              

 

*is alleen mogelijk in combinatie met Wiskunde A. 
** zie voorwaarden op pagina 9. 
 
 
 
 
           
_______________________________ ______________________________   ____________________ 
Handtekening leerling   Handtekening ouders/verzorgers        Datum 
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Profielkeuzeformulier – Definitieve keuze     
  

NAAM: _______________________________________________     KLAS: _______________ 

 
 

1. Kies hier je profiel 

NT NG EM CM 

    

 
2. Verplichte profielvakken 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
 

Scheikunde 
Biologie 

Economie 
Geschiedenis 

Geschiedenis 

 
3. Kies hieronder 1 aanvullend profielvak (NG / EM/ CM) 

 Wiskunde A  Wiskunde A  Duits  

Wiskunde B  Wiskunde B  Frans  

 
4. Profielkeuzevakken: kies hier 1 vak, bij CM 2x1 (1 maatschappijvak en 1 cultuurvak) 

Biologie  Natuurkunde  Duits  Maatschappijvakken 

Economie*  

NLT  NLT  Frans  Aardrijkskunde   

Cultuurvakken 

Informatica  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Duits  

Frans  

Wiskunde D   Bedrijfseconomie  Kunst-BV  

Kunst-Drama  

 
5. Examenvakken vrije deel: kies hier 1 vak 

Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  

Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Biologie  

Biologie  Duits  Biologie  Duits  

Duits  Economie  Duits  Frans  

Economie  Informatica  Frans  Kunst-BV  

Frans  Frans  Informatica  Kunst-Drama  

Informatica  Kunst-BV  Kunst-BV  Wiskunde A  

Kunst-BV  Natuurkunde  Kunst-Drama   

NLT  NLT   

Wiskunde D   

 
6. Keuzeactiviteit (optioneel voor alle profielen) 

Werkweek  

Extra vak**: 
                              

 

*is alleen mogelijk in combinatie met Wiskunde A. 
** zie voorwaarden op pagina 9 van het profielkeuzeboekje. 
 
 
 
           
_______________________________ ______________________________   ____________________ 
Handtekening leerling   Handtekening ouders/verzorgers        Datum 



29 

 

 
 
 
 

 
         

 

zoek ook eens  
via 

 

www.tkmst.nl 
 

 
 

klik op 

> studiekeuzeprogramma 
 

en  / of 

> studiekeuzeopdrachten 
& 

   > andere mogelijkheden 

 


