
VOORBEELD KEUZEFORMULIER 3T naar 4T 

 

 

naam:  «Leerlingnaam»                                 klas:  «Huidige_klas»  mentor: «Mentor»              llnr:   «LeerlingID»        

                      
 

 [  ] Techniek [  ] Economie [  ] Zorg en Welzijn [  ] Landbouw 

gemeenschappelijk 

deel 

Nederlands 

Engels 

lichamelijke opvoeding 

Nederlands 

Engels 

lichamelijke opvoeding 

Nederlands 

Engels 

lichamelijke opvoeding 

Nederlands 

Engels 

lichamelijke opvoeding 

 

sectorvak 

 

wiskunde 

 

economie 

 

biologie 

 

wiskunde 

kies één vak  

 

natuur-/scheikunde 1 

 

[  ] Frans* 

[  ] Duits 

[  ] wiskunde 

 

[  ] wiskunde 

[  ] maatschappijleer 2 

[  ] geschiedenis 

[  ] aardrijkskunde* 

 

 

[  ] biologie 

[  ] natuur-/scheikunde 1 

 

kies nog twee 

vakken in het  

vrije deel 

  

[  ] Duits 

[  ] Frans* 

[  ] geschiedenis 

[  ] aardrijkskunde* 

[  ] maatschappijleer 2 

[  ] wiskunde 

[  ] natuur-/scheikunde 1 

[  ] natuur-/scheikunde 2 

[  ] biologie 

[  ] economie 

[  ] kunstvakken 2 muziek* 

 

* Deze vakken kunnen alleen gekozen worden als je deze vakken in leerjaar 3 hebt gevolgd. 

 

 

Wil je na de TL door naar de havo? …………….,    welk profiel zou je dan kiezen? ……………………………………. 

 

 

Wensen en opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger:       plaats: 

 

          datum: 

 

    



voorbeeld KEUZEFORMULIER voor 4TL 

 
Schooljaar 2014/2015 

 

Op dit formulier kun je aangeven in welke vakken je volgend jaar 

examen gaat doen. 

 

Sectoren 
De examenvakken in 4TL worden in vier groepen verdeeld, de sectoren. 

Dat zijn Techniek, Economie, Zorg en Welzijn en Landbouw. Elke sector bestaat uit 

gemeenschappelijke, sector- en vrije keuzevakken. 

 

Gemeenschappelijke vakken: 
In de 4e klas TL zijn een aantal vakken verplicht, te weten: Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding.  

Je bent ook verplicht om dit jaar een rekentoets af te leggen. 

 

Sectorvakken 
In elke sector is een vak verplicht.  Het tweede sectorvak kun je uit een kleine groep kiezen, behalve 

bij Techniek want daar is het tweede vak ook vastgelegd. 

 

Vrije keuzevakken 
Uit de overgebleven vakken moet je er nog twee bij kiezen.  

 

Opmerkingen 
Frans of aardrijkskunde mag je alleen kiezen als je dit vak ook in de derde klas hebt gevolgd. 

Maatschappijleer 2 is het examenvak dat je wel of niet kiest. Maatschappijleer 1 is in de derde klas 

verplicht en afgesloten. Dat cijfer komt ook op je eindlijst te staan. 

Als je er over denkt om een zevende vak te kiezen schrijf dat dan op bij Wensen en opmerkingen. 

 

 

Wat denk je na het vmbo-theoretische leerweg te gaan doen?  

(Welke school, richting, eventueel welk beroep enz.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


