Beste ouders, verzorgers,
In verband met het afgelasten van de voorlichtingsavond overstap Havo-2 naar
Mavo-3 en Havo-3 naar Mavo-4 staan hieronder enkele aanwijzingen over de te
kiezen vakken en het invullen van het pakketkeuzeformulier.
Van Havo-2 naar Mavo-3:
•
•
•
•

•
•

Kies als het enigszins kan Nask. Dit vergroot namelijk de
vervolgmogelijkheden.
Ten aanzien van Nask: indien het cijfer voor Wiskunde erg slecht is, dan is het
advies om geen Nask te kiezen.
Kies als het enigszins kan een tweede vreemde taal.
Dan blijven de vakken Biologie/Geschiedenis/Aardrijkskunde over. Het
voordeel van het kiezen van Biologie is dat dit een profiel vak is, maar bij het
vervolgonderwijs is het nergens een vereiste, hooguit gewenst.
Maak altijd een keuze uit de vakken LO2-TE-HA-MU.
Het maakt niet uit in welk profiel je de vakken kiest, het gaat om de vakken die
je wilt volgen, niet om het profiel.

Van Havo-3 naar Mavo-4:
•

•
•
•

•

In principe kan je alle vakken kiezen, het is echter wel zo dat vakken waar je
nu een zware onvoldoende voor staat ook in Mavo-4 cijfermatig een groot
probleem gaan worden. Vakken waar je nu gemiddeld ongeveer een 5 voor
staat zou je eventueel wel kunnen kiezen.
Het vak LO2 kan niet gekozen worden!
Het te kiezen Havo-profiel zou uitgangspunt kunnen zijn bij de pakketkeuze
voor Mavo-4.
Probeer zo breed mogelijk te kiezen om zoveel mogelijk opties open te
houden. Kijk eventueel alvast naar de gewenste vakken bij de verschillende
vervolgopleidingen, zie hiervoor de PowerPoint.
7e vak: dit is een extra vak, geen verplichting, maar het vergroot wel je
slaagkans en je wordt breder opgeleid. In principe heeft iedereen bij ons op
school een 7e vak. Wil je na Mavo-4 nog terug naar Havo-4 moet je 7 vakken
gevolgd hebben! Dit extra vak moet je onderaan het formulier aangeven.

We hopen u op deze manier toch voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de decaan, dhr. G. Arkink via
g.arkink@carmelhengelo.nl .
Met vriendelijke groeten,
M. Horstman (leerlingcoördinator klas 3 & 4)
G. Arkink (decaan)

