Zaandam, 30 november 2020

Beste leerlingen van klas 3 havo,
Op 28 januari start het tweede semester. Het wordt tijd om richting te geven aan het
vakkenpakket dat je straks kiest
In dit invulformulier kun je keuze aangeven. Je kiest voor een Maatschappij- of een
Natuurstroom. Tijdens de mentorlessen heb je je op deze keuze voorbereid.
Bij beide stromingen laat je twee vakken vallen. Je krijgt dit jaar de kans om voor deze
vakken een herkansing te maken van de laatste toets, zodat je in de gelegenheid bent om de
vakken die je laat vallen met een voldoende af te ronden. Het hoogste cijfer telt. Je bereidt je
zelfstandig, maar onder toezicht, voor op deze herkansing(en). De docenten vervolgen de
lessen met de leerlingen die het vak wel kiezen.
Bij de N-stroom (verplicht natuurkunde en scheikunde) kies je voor Frans, Duits of
geschiedenis. Bij de M-stroom (verplicht geschiedenis) kies je voor twee vakken, óf Frans óf
Duits óf scheikunde. Bij beide stromen blijf je alle overige vakken wel volgen. Bijgevoegd
vind je uitgebreidere informatie over Setting en Streaming.
Na de toetsweek hoor je of het docententeam jouw keuze goedkeurt. Mocht dit niet het geval
zijn, dan hoor je dit uiterlijk 12 januari en ga je hierover in overleg met je mentor.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Voorlopige plaatsingskeuze havo 3
Naam: xxxxx
Klas: xxxx
Keuze:

O Maatschappij-stroom
O Natuur-stroom

Bij Maatschappij (twee kiezen):

Bij Natuur (één kiezen):

O Frans

O Geschiedenis

O Duits

O Frans

O Scheikunde

O Duits

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

……………………………………

……………………………………………

Lever dit document uiterlijk maandag 7 december voor 13:20 uur in bij de balie.
1
Setting en streaming in 3 havo

Het derde leerjaar van de havo-afdeling staat in het teken van “setting en streaming”.
Halverwege het schooljaar worden de leerlingen in havo 3 op grond van hun toekomstige
profiel in een nieuwe klas geplaatst. Er worden twee stromen aangeboden: de M-stroom als
voorbereiding op het E&M- of C&M-profiel en de N-stroom als voorbereiding op het NGa- of
NGn- of NG&NT-profiel. Iedere stroom bestaat uit een gemeenschappelijk deel, aangevuld
met een aantal specifieke keuzevakken. De vakken die de leerling niet meer volgt in het
tweede semester worden afgesloten met een eindcijfer. Dit eindcijfer komt op het eindrapport
te staan en telt mee voor de overgang.

Vakken in het tweede semester van het schooljaar
Gemeenschappelijk deel:

Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie,
biologie, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en
mentorles

M-stroom:

verplicht geschiedenis aangevuld met scheikunde, Frans of
Duits (er moeten twee vakken gekozen worden)

N-stroom:

verplicht scheikunde en natuurkunde aangevuld met Frans,
Duits of geschiedenis (er moet één vak gekozen worden)

