
Keuzeformulier vakkenpakket 3 TL 2023-2024 
 

 

Naam:

 .

......................................................................... 

Klas:

 .

.........................................................................

 

Datum: 

                                                         .......................................................................... 

Handtekening leerling: Handtekening ouder/verzorger: 

 

Leerlingen die volgend cursusjaar naar de 3e klas van 

het Theoretisch Leerweg gaan, kiezen in klas 2 een 

examenpakket: een profiel met een bijbehorend 

vakkenpakket. 

 
Een vakkenpakket voor het examen bestaat uit drie 

delen: 

1. Een gemeenschappelijk deel wat voor iedere 

leerling gelijk is. 

2. Een profieldeel met één of twee verplichte 

vakken of eventueel één profielvak naar keuze. 

3. Een vrije keuzedeel waarin leerlingen twee 

vakken kiezen. 

 
Er zijn 4 profielen: 

• techniek 

• zorg en welzijn 

• economie 

• groen 

 
Om een mogelijke doorstroom naar havo open te 

houden kan het handig zijn om bepaalde vakken te 

kiezen die aansluiten bij de profielen van de havo. 

Daarnaast kun je eventueel een extra vak gaan 

volgen. Wanneer u de havo-optie open wilt houden, 

kunt u dit aangeven op het keuzeformulier. Er zal dan 

vanuit onze loopbaancoördinatoren contact met u 

worden opgenomen. 

 

 
CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en CSG Anna Maria van 
Schurman maken deel uit van Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf). 

 

Gemeenschappelijk deel 
 

 Nederlands 
 

 Engels 

 Lichamelijke opvoeding 

 Maatschappijleer/ Godsdienst 
 

 Culturele en Kunstzinnige Vorming 

 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

 Keuze Werktijd  
 

 Mentoraat/coaching 
 

 Koken 

 SOVA 
 

  

 

Zorg en Welzijn 

Verplichte profielvakken 

 Biologie 

Keuzevak:* 

Kies één van de volgende vakken 

 Wiskunde 

 Geschiedenis 

 Aardrijkskunde 

 

Vrije keuze deel 

Twee vakken aankruisen 

(Van de vakken tekenen en handvaardigheid kan maximaal 

1 vak worden gekozen) 

 Duits 

 Geschiedenis 

 Aardrijkskunde 

 Wiskunde 

 Natuur- en scheikunde 1 

 Natuur- en scheikunde 2 

 Biologie 

 Economie 

 Tekenen 

 Handvaardigheid 

  

  

 

Economie 

Verplichte profielvakken 

 Economie 

Keuzevak:* 

Kies één van de volgende vakken 

 Wiskunde 

 Duits 

 

Techniek 

Verplichte profielvakken 

 Natuur- en scheikunde 1 
 

 Wiskunde 

 

Leerling wil optie havo open houden? 
 Ja 

 Nee 

 

Landbouw 

Verplichte profielvakken 

 Wiskunde 

Keuzevak:* 

Kies één van de volgende vakken 

 Biologie 

 Natuur- en scheikunde 1 

 

*Indien een vak door weinig leerlingen wordt gekozen, 

wordt bekeken of leerjaren kunnen worden samen-

gevoegd. 

Als dit niet mogelijk is zal de leerling een ander 

keuzevak moeten kiezen. 

 


