Profielkeuze in klas 3, kiezen voor het eindexamenpakket
Informatie voor ouders en leerlingen, schooljaar 2019-2020

Inleiding:

Zoals de Trojaanse prins Paris moest kiezen tussen mooie godinnen, zo moeten onze leerlingen in klas 3
kiezen uit vier profielen met vakken die ze tot en met het eindexamen zullen volgen. Elk profiel heeft eigen
kenmerken en geeft toegang tot een aantal studies. In dit informatieboekje wordt duidelijk hoe deze profielen
eruit zien en welke keuzes alle leerlingen uit klas 3 gaan maken.

De vier profielen: inhoud en toekomstperspectief
In de Tweede Fase (klas 4 tot en met 6) bestaat het onderwijs uit drie delen:
1.
een gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen identiek is;
Vakken: Nederlands, Engels, Latijnse Taal en Cultuur (LTC) of Griekse Taal en Cultuur (GTC),
Maatschappijleer en Lichamelijke Opvoeding.
2.

een profieldeel, keuze uit vier, toespitst op het gewenste vervolgonderwijs;
Cultuur & Maatschappij (C&M):
Studies: recht, taal en cultuur.
Vakken: Wiskunde C of A, Geschiedenis, Economie of Aardrijkskunde, Tekenen of Filosofie of moderne
Taal.
Economie & Maatschappij (E&M):
Studies: recht, bedrijfsleven, economie.
Vakken: Wiskunde A of B, Geschiedenis, Economie, Aardrijkskunde of moderne Taal.
Natuur & Gezondheid (N&G):
Studies: geneeskunde, farmacie, (medische) biologie, milieukunde.
Vakken: Wiskunde A of B, Scheikunde, Biologie, Natuurkunde of Aardrijkskunde of NLT.
Natuur & Techniek (N&T):
Studies: technische studierichtingen.
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Vakken: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie of NLT.
3.

een vrij deel, één vak naar keuze, een tweede vak is mogelijk. Hier is ook ruimte voor een tweede
klassieke taal.
Nota Bene: bij een M-profiel kan geen scheikunde of NLT (Natuur, Leven en Technologie) worden
gekozen; bij C&M ook geen natuurkunde.
Door keuzes in het vrije deel is het mogelijk twee profielen te combineren: de mogelijke combinaties
zijn N&T met N&G, E&M met C&M (zie p.3).

www.Qompas.nl
De school gebruikt het profielkeuzeprogramma Qompas. Dit programma werkt met een stappenplan en helpt
de leerling, middels competentie- en belangstellingstestjes, te komen tot een keuze die het best aansluit bij
diens talenten, belangstelling en wensen voor vervolgstudie en beroep. Na het doorlopen van het stappenplan
en de keuze van het profiel wordt deze keuze vastgelegd in een digitaal dossier. Dit dossier moet door ouders
worden ondertekend en samen met het voorlopige profielkeuze formulier ingeleverd bij de decaan (zie
hieronder).
Er worden op school in de mentorlessen aandacht besteed aan het programma Qompas. De eerste les onder
leiding van de decaan, de volgende lessen onder leiding van de mentor. Omdat het een digitale methode is
kan er ook thuis aan worden gewerkt.
Jaarplanning 2019-2020
Oktober:

7 oktober start lessen profielkeuzebegeleiding van decaan en mentor met behulp van de
methode Qompas;
22 oktober ouderavond profielkeuze.

Nov/Dec:

Vervolg lessen profielkeuzebegeleiding.
Start informatielessen “nieuwe” vakken in klas 4: biologie, filosofie, tekenen, Spaans en
NLT.

December:

Vakdocenten brengen schriftelijk advies uit in Magister over de verwachting voor hun eigen
vak in de Tweede Fase.

Jan./Febr:

23 januari 2020: leerling levert voorlopig keuzeformulier in bij decaan.
Decaangesprekken bij keuze met negatief advies. Spreekuur voor alle leerlingen.

April:

23 april 2020 inleveren definitieve keuze bij decaan. Hierna zijn er geen wijzigingen meer
mogelijk.

Tot slot – een oproep aan de 3e klassers en hun ouders!
Kiezen, keuzes maken, het valt niet mee, Paris vond het al lastig, wij ook! Elke dag maken we keuzes, wat
doe ik aan, ga ik vanavond naar de film, ga ik sporten. En wat je nu aantrekt of naar welke film je gaat en
of je nu gaat sporten, het maakt eigenlijk niet erg uit. Het maken van de juiste profielkeuze maakt wel uit.
De juiste keuze is bepalend voor je laatste jaren hier op school, voor je vervolgstudie en voor je beroep
later.
De keuze van een profiel dat past bij jouw kwaliteiten en belangstelling is dus een hele belangrijke!
Misschien weet je het nu al, misschien ben je nog zoekend. Hoe dan ook, we hopen dat de methode
Qompas hierbij kan helpen, dat je leraren hierbij kunnen helpen, dat je ouders hierbij kunnen helpen, want
ook een goed gesprek aan de keukentafel kan je ogen openen. Praat! Met ouders, leraren, decanen,
buren, vrienden.
Heel veel plezier!
F. Werre
Decaan, docent Grieks en Latijn

