
Keuzekaart van klas 2 naar 3 mavo 
 

Naam :  ……………………………………………………………………….………. 
 
Klas  :  …………… Mentor:  ………………………………………….……….. 
 
 
A.    Ik kies de volgende 2 vakken in 3 mavo:                                                             
                          advies vakdocent 

              ++ 
              + 
                     Leerling     - 
            (2 vakken aankruisen)    -- 
FRANS       

       
AARDRIJKSKUNDE       

       
NASK2       

       
KUNSTVAKKEN 2 = TEKENEN / HANDVAARDIGHEID     
       
 
 
B.     Ik wil als extra vak ook Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2)   

volgen in leerjaar 3 mavo 
 

Lichamelijke Opvoeding 2  Aankruisen indien je lo2 OOK wilt 
volgen     

 
Handtekening leerling                  Handtekening ouder/verzorger 
 
……………………………………..… …………….…………………………. 
 
Datum ………..………………… 
 
LET OP: vakken waarvoor te weinig belangstelling is in 3 mavo worden NIET 
aangeboden in het 3e leerjaar. 
 

DEADLINE  Kaart inleveren bij de mentor op 25 maart 2022 
  Je mentor geeft jouw keuzekaart door aan de decaan. 
 

Z.O.Z. voor opmerkingen 
 

2022 



OPMERKINGEN BIJ HET INVULLEN VAN DE KEUZEKAART 
 
Iedere leerling volgt in 3 mavo 13 of 14 vakken 
 

Ne Du En gs wi ns1 bi ec mask* kv1* Lo1 = 11 verplichte vakken 

*De 2 verplichte vakken mask en kv1 zijn examenvakken van 4 mavo, die je al afsluit in 3 mavo.  
   Het resultaat staat dus al op je diploma en telt al mee voor slagen/zakken in 4 mavo 

 

Fa ak ns2 =scheikunde kv2 = tek/handv. 
 

Lo2 

VERPLICHT 2 van de 4 kiezen 
Dat zijn dus verplicht vak 12 en 13 

 
(Niet verplichte) Extra Keuze 

Dat is dus vak 14 

 

 Je vraagt voor de 2 vakken die je kunt kiezen een advies aan je vakdocent. 

 Dat advies kan zijn: 
++ Je kunt het vak prima volgen in klas 3 mavo 

+ Je kunt  voor het vak een voldoende halen in 3 mavo 

- 
Het zal erg moeilijk worden om voor het vak een                                                         
voldoende te halen in 3 mavo 

- - Het lijkt uitgesloten dat je een voldoende haalt voor het vak in 3 mavo 
 

 Bij het geven van de adviezen zullen de vakdocenten uit moeten gaan van jouw 
capaciteiten en jouw werkhouding van dit jaar. 

 De docenten in hun vaklessen vertellen hoe hun vak er in 3 mavo uitziet. Een samenvatting 
van dat verhaal vind je ook in je keuzeboekje. 

 Bedenk goed dat vakken die je nu laat vallen niet meer gekozen kunnen worden in je 
eindexamenvakkenpakket. Dit geldt ook voor het nieuwe eindexamenvak LO2. 
 

 Mocht je overwegen om na 4 mavo naar 4 havo over te stappen, dan is het verstandig 
om nu al rekening te houden met de eisen die de havo aan die vakkenkeuze stelt. Voor 
meer informatie kun je terecht bij je decaan. 


