Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit
havo 3

Zaandam, 19 maart 2021

Betreft: definitieve profielkeuze -wegstrepen vak - voorlichting 4 havo vakken

Geachte leerlingen en ouders/verzorgers,
In januari zijn de M- en N-stromen in havo 3 van start gegaan. Omdat dit schooljaar anders
verloopt wegens corona hebben we twee herkansingen aangeboden voor die vakken die
afgesloten werden. De resultaten van deze herkansingen waren in het algemeen goed. In
deze brief informeren wij jullie over het definitieve profielkeuzeproces. Tevens brengen wij
jullie op de hoogte van de mogelijkheid om een vak weg te strepen.
Definitieve profielkeuze 4 havo
Op vrijdag 26 maart delen wij na de wiskundetoets het formulier uit waarop de profielkeuze
en het vrije keuzevak ingevuld wordt. Dit document wordt ondertekend door de
ouders/verzorgers en voor 15 april bij de receptie ingeleverd. Op de website van de school is
het keuzeoverzicht te vinden,
https://www.zaanlands.nl/local/userfiles/pdfs/Profielkeuze_havo_2020_2021.pdf
Vak wegstrepen
Om de leerlingen in 3 havo dit schooljaar een beter perspectief te bieden, heeft het
Zaanlands Lyceum besloten dat één 3 havo vak weggestreept mag worden. De leerling
beslist in samenspraak met zijn ouders zelf welk vak dit is. Uiteraard mag het vak dat wordt
weggestreept geen rol spelen in het toekomstige 4 havo vakkenpakket. Welk vak
weggestreept mag worden is wel afhankelijk van de stroom die de leerling nu volgt.



voor de leerlingen in een M-stroom geldt dat zij één van de volgende vakken mogen
wegstrepen: Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde, biologie.
voor de leerlingen in een N-stroom geldt dat zij één van de volgende vakken mogen
wegstrepen: Duits, Frans, geschiedenis, economie.

Dit kan worden aangegeven op verschillende momenten. Als al duidelijk is welk vak
weggestreept kan worden dan wordt dat aangegeven via een bestand in het team van de
mentoren. De mentoren informeren de leerlingen hier verder over. Wij gaan ervan uit dat de
leerlingen dit in overleg met de ouders doen. Het is namelijk een belangrijke keuze, die
invloed heeft op de definitieve profielkeuze.
Er kan ook gekozen worden om pas bij het inleveren van de definitieve profielkeuze 4 havo
een vak te laten vallen. Dit kan dan worden aangeven op het formulier waarop de definitieve
profielkeuze wordt aangeven. Het vak wordt dan na de meivakantie weggestreept.
We realiseren ons dat er ook een groep leerlingen is voor wie de definitieve profielkeuze 4
havo voorlopig nog lastig is. Deze leerlingen kunnen ervoor kiezen om op dit moment nog
geen vak te laten vallen en alle gekozen vakken tot het eind van het schooljaar te blijven
volgen. Aan het eind van het schooljaar kan deze leerling alsnog een vak wegstrepen voor
de overgang.
Mochten er na dit schrijven nog vragen zijn, benader dan gerust de mentor of
leerjaarbegeleider of stel de vraag op het online informatie- en vragenuur op woensdag 24
maart om 16:00 uur in het ‘Team van havo 3’
Met vriendelijke groet,
Het havo 3 team
Zaanlands Lyceum

