Aan de ouders/verzorgers van
onze MAVO-2 leerlingen

Leerdam, 18 maart 2019
Ons kenmerk : lladm/1819/127
Ons bestand : G:\Heerenlanden\llnadm\DECANAAT\Spithoven\1819\Samenvatting MAVO 2 ouderavond HLC 1819 2-5 vakken.pdf

Betreft: Samenvatting voorlichting decaan keuzevakken 2 MAVO naar 3 MAVO

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op de ouderavond kreeg u in een kort tijdsbestek veel informatie aangeboden.
Door middel van deze samenvatting wil ik u in de gelegenheid stellen de verstrekte
informatie m.b.t. de keuzebegeleiding nog eens rustig door te nemen.

Met vriendelijke groet,

P. Spithoven
Decaan MAVO
P.Spithoven@cvo-av.nl
Eksterlaan 48
4143AC Leerdam
Telefoon:

0345-613531 (receptie) 618472 (direct)

1

Samenvatting ouderavond
MAVO (officieel: “vmbo theoretische leerweg”)
In deze leerweg doet de leerling eindexamen in 6 of 7 examenvakken.
-

Nederlands en Engels zijn verplicht voor alle leerlingen.

-

De profielkeuze bepaalt welke twee vakken verplicht toegevoegd moeten worden
(soms is een keuze mogelijk).

-

Twee vakken worden toegevoegd en vervolgens 2 of 3 vrije keuzevakken.

Alle vakken die de leerling in klas 3 heeft gevolgd kunnen in het examenpakket gekozen
worden. De leerling kan op onze school ook LO2 (sport en leidinggeven) als officieel
examenvak kiezen. Voor de sportieve en actieve leerling een prettig examenvak, omdat het een
erg praktisch vak is. Tekenen is weer een creatief vak dat ook een sterke praktische invulling
kent en aan het eind van het 3e leerjaar gekozen kan worden.
Nadenken over noodzakelijke vakken en vakken die je goed liggen bepalen straks het
examenpakket en ook de slaagkans.
Zijn de resultaten nu al zorgelijk en denkt u en uw kind er over om over te stappen naar een iets
makkelijkere leerweg 3KB, dan moet dat van klas 2 naar klas 3KB. Aan het eind van 3 MAVO
kan de leerling niet naar 4 KB!
Doorstroming na de MAVO
De MAVO is geen eindonderwijs.
De MAVO is een goede basis voor een vervolgopleiding binnen het MBO (middelbaar
beroeps onderwijs) op het hoogste niveau 4. Na het behalen van een MBO-diploma kan
gekozen worden voor een positie op de arbeidsmarkt of na MBO-4 voor doorstuderen in het
HBO. Bij een geweldige studiehouding en goede capaciteiten kan gedacht worden aan
doorstroming naar de Havo (zie bevorderingsnormen op de schoolsite).
De vakkenkeuze in 2 MAVO voor MAVO-3
De leerling kiest dit jaar 2 vakken uit een aanbod van 5 keuzevakken. De leerling laat 3 vakken
vallen en krijgt die niet in 3 MAVO. In het vierde leerjaar stelt de leerling een examenpakket
samen van 6 of 7 vakken uit de dan gevolgde vakken in 3 MAVO.
De leerling moet nu een keuze maken uit de vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Frans,
Duits en LO2. Drie vakken vallen af en kunnen geen examenvak worden.
LO2
De leerling kan op het Heerenlanden onder andere eindexamen doen in het officiële
examenvak LO2 (Lichamelijke Opvoeding 2).
De leerling moet voor dit vak een redelijk goede eigen vaardigheid en interesse hebben in sport,
bewegen en leidinggeven. Het is voor 80% een praktisch vak en het is erg geschikt voor
beweeglijke leerlingen. Zij kunnen bij goede resultaten en inzet op een praktische manier een
goed eindexamencijfer behalen ter compensatie van misschien een theoretisch vak. Heeft de
leerling dit vak niet in klas 3 gekozen, dan kan dit vak niet in het examenpakket opgenomen
worden.
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Tekenen
Alle leerlingen krijgen in klas 3 tekenen aangeboden. Als keuzevak nu niet aan de orde, maar
wel belangrijk om als praktisch vak onder de aandacht te brengen. Dit is een mooi creatief
eindexamenvak. LO2 en Tekenen kunnen in het 4e examenjaar ook als 7e vak opgenomen
worden in het examenpakket onder bepaalde voorwaarden.
Aardrijkskunde en Geschiedenis.
Beide vakken hebben een algemeen vormend karakter en zijn voor de leerling met
belangstelling en interesse echt gunstige leervakken, die erg geschikt zijn als alternatief voor de
rekenzwakke leerlingen die liever geen wiskunde kiest.
In het profiel Zorg & Welzijn moet één verplicht keuzevak gebonden aan het profiel gekozen
worden uit: wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis. Alle leerlingen krijgen in 3 MAVO nog
wiskunde, maar voor de rekenzwakke leerling is het fijn om wiskunde in dit voorbeeld niet mee
te hoeven nemen naar het eindexamen. Aardrijkskunde of geschiedenis is dan het alternatief
binnen het profiel Zorg&Welzijn.
Duits en Frans
Als je taalkundig sterk bent kun je in economische richtingen voordeel hebben bij een 2e
moderne vreemde taal. Voor de doorstroming naar de Havo is in enkele profielen dit een 2e
vreemde taal een voorwaarde.
In het profiel Economie moet één verplicht keuzevak gebonden aan het profiel gekozen worden
uit: wiskunde, Duits of Frans. Alle leerlingen krijgen in 3 MAVO nog wiskunde, maar voor de
rekenzwakke leerling is het fijn om wiskunde in dit voorbeeld niet mee te hoeven nemen naar
het eindexamen. Duits of Frans is dan het alternatief binnen het profiel Economie.
Beperkingen in de keuze
Als blijkt dat voor een vak te weinig belangstelling is het mogelijk dat het afvalt, dan zal er
een bijstelling in het pakket plaats moeten vinden.

Advies:
•

Als je niet sterk bent in het vak wiskunde, moet je zeker bij het profiel economie en
misschien ook bij het profiel zorg&welzijn een keuzevak kiezen als alternatief voor het
zwakkere vak wiskunde! Je kunt dan aan het eind van 3-MAVO beslissen of je het vak
wiskunde wel of niet opneemt in je examenpakket.

•

Ben je wel erg goed in wiskunde en weet je zeker dat je dit vak in je examenpakket wil
opnemen, dan is de keuze nu makkelijker.
Kies dan 2 vakken, die je het liefst doet en die je misschien als vrij keuzevak graag
meeneemt in je examenpakket. Je kunt dan vrij 2 vakken kiezen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: Frans + Duits, maar Geschiedenis + Aardrijkskunde is dan ook
een mogelijkheid. Je kunt kiezen voor een taal + LO2 ; Geschiedenis + LO2 of een
andere combinatie zoals Duits + Aardrijkskunde.
Een 7de vak van 3 naar 4 MAVO (tekenen te kiezen 3 MAVO of LO2 te kiezen in
2 MAVO) geeft een extra kans op toelating in 4 HAVO.

•

Het cijferbeeld in SOM en de vak adviezen geven u een indruk welke vakken de leerling
goed liggen.
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Digitaal invoeren keuzepakket vóór 3 april
Vóór 3 april voert de leerling samen met u het vakkenpakket digitaal in op de ‘DeDecaansite’. Daarna printen, ondertekenen en inleveren bij de receptie. Met de rapportcijfers en het
vak advies kunt u samen met uw zoon/dochter een voorstel voor een pakket kenbaar
maken. Een pakket waarmee de leerling kan slagen en een goede aansluiting heeft op een
vervolgopleiding.

DeDecaan-portal van het Heerenlanden
Op de volgende manier bereikt u de portal:
1. Kies op de schoolsite van het Heerenlanden het tabblad [Ons onderwijs] en
[Begeleiding]
2. Kies de optie [Decanaat].
3. Kies dan het linkje naar [naar webite MAVO/vmbo-kb/bb]
4. Hier kan uw zoon of dochter inloggen en de keuzes invullen.
5. Graag printen en ondertekend inleveren bij de receptie voor 3 april.

Komt een leerling er niet uit, dan wil de mentor of de decaan graag helpen. Aarzel niet om
contact op te nemen en vragen te stellen

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

P. Spithoven
Decaan MAVO
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