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Inleiding

Welkom in leerjaar 3! Een spannend, druk en belangrijk jaar in de
bovenbouw van het vmbo GL/TL.

Leerjaar 3 is een schooljaar waarin je enorme stappen zal zetten op
cognitief en sociaal emotioneel gebied. Het is een voorexamenjaar waar
tijdens twee schoolexamenperioden examens worden afgenomen voor
verschillende vakken. Een jaar waarin in april het definitieve
vakkenpakket wordt gekozen om eindexamen in te gaan doen.

In dit informatieboekje krijg je nadere uitleg over het onderwijs in
leerjaar 3, de vakkenpakketkeuze, examens en nog veel meer. Verder
leest u informatie over het vervolgen van de schoolloopbaan op het mbo
of havo.

Mevrouw M. Neervoort
decaan

De heer S. Muller
teamleider leerjaar 3 en 4 VMBO-GL/TL

Mentorenteam klas 3 VMBO-GL/TL:
J. Baard bjj@regiuscollege.nl
A.Noorman noa@regiuscollege.nl
S. Bekker bes@regiuscollege.nl
R. Tiebie tir@regiuscollege.nl
A.Geerligs gee@regiuscollege.nl
T. Rus rus@regiuscollege.nl
M. Slippens slp@regiuscollege.nl
A. Pranger paa@regiuscollege.nl

De rol van de mentor

Dit schooljaar heb je weer een nieuwe mentor. Je mentor is jouw
aanspreekpunt op school. Met al je vragen kun je bij hem of haar terecht.
Je mentor zal met jullie tijd besteden aan teambuilding. Door bepaalde
opdrachten te doen leren jullie elkaar beter kennen en vormen jullie een
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groep. Het is fijn als jullie een echte klas worden waarin iedereen zich
thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Drie keer in de week heb je mentorles. Tijdens deze lessen komen
verschillende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld: plannen,
leerstrategieën, loopbaanoriëntatie maar ook individuele gesprekken.

SOMtoday

SOMtoday gebruik je om allerlei dingen te bekijken.
Je kunt hier bijvoorbeeld je cijfers zien, je rooster,
wanneer je absent (afwezig) bent geweest én welke
leermiddelen je nodig hebt. Als er veranderingen zijn
in je rooster, een lokaalwijziging of een docent die
ziek is, dan wordt dit veranderd op SOMtoday. Kijk
dus altijd voordat je naar school gaat op SOMtoday
of er wijzigingen zijn in
het rooster voor die dag!

Hoe kom ik daar? Ga naar de persoonlijke pagina van elke leerling.
Hiervoor gebruik je de website: leerlingportaal.regiuscollege.nl. Onderaan
deze website
staat een aantal iconen met belangrijke websites die je voor school
kunt gebruiken

Chromebooks

Hoe ga je met je chromebook om in de klas?
● In de klas bepaalt de docent wanneer je je

chromebook gebruikt. ‘Kleppen dicht’ betekent
dat je chromebook dicht is en niet gebruikt
wordt.

● Zorg ervoor dat je chromebook altijd thuis opgeladen wordt, op
school is hier geen gelegenheid voor.

● Ga voorzichtig met je chromebook om en laat je chromebook niet
door andere leerlingen gebruiken.

● Je blijft van andermans chromebook af.
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Studie-aula

Heb jij zin om zonder huis- en leerwerk naar huis te gaan? Of in een
groepje aan een opdracht te werken? Dan is werken in de studie-aula wat
voor jou! Onder begeleiding van docenten is het mogelijk om elke
schooldag (behalve dinsdag) in de studie-aula jouw huiswerk af te maken.
Op woensdag en vrijdag is er ook het leeratelier. Daar kan je extra hulp
krijgen bij het plannen van je huis- en leerwerk of tips en hulp krijgen bij
het leren van je toetsen.

Wiskunde-, natuurkunde- en scheikunde-atelier

Snap je een opdracht of een onderdeel niet? In het wiskunde- en
NaSk-atelier in de studie-aula kun je altijd terecht als je vragen hebt,
voor wat extra uitleg of voor tips en tricks. Je hoeft je niet aan te melden!
Je kunt alle weken komen, maar af en toe is ook goed. Het atelier is een
paar keer per week (dagen worden nog bekend) in de studie-aula van
8:15-9:00 uur.

Maatwerk bieden

We willen je op de Oranjelaan zo goed mogelijk begeleiden. Dat betekent
dat de docenten voor en na de lessen ook tijd voor je hebben om je te
ondersteunen.

Maatwerkuren

Er zijn in totaal 4 maatwerk periodes per schooljaar. Deze periodes lopen
van vakantie tot vakantie. Vanaf de zomervakantie tot aan de
herfstvakantie is er eerst open vakhulp.
Je kunt naar docenten voor extra hulp bij
opdrachten en/of uitleg. Na de
herfstvakantie tot de kerstvakantie is
periode 1. Kerstvakantie tot aan
voorjaarsvakantie is periode 2, etc.

Voordat een periode begint krijgen jij en
jouw ouders een e-mail. In deze e-mail
vind je een maatwerk-brochure. Dit is
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een boekje waarin per maatwerkuur wordt uitgelegd wat je gaat leren en
op welk uur het wordt gegeven. In de afbeelding hier rechts zie je een
voorbeeld van NaSk.

In gesprek met je mentor, vakdocent en ouders bepalen jullie welke
maatwerkprogramma jij gaat volgen. Vervolgens schrijf je je in via
Zermelo. Wanneer je je inschrijft voor een maatwerk uur volg je dit lesuur
de hele periode. Periode voorbij? Dan kun je je weer inschrijven voor
nieuwe maatwerkuren. Bij ieder uur zijn standaard maximaal 15 plaatsen
beschikbaar. Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Als je de leerstof van een bepaald vak moeilijk
vindt of je cijfers blijven achter, kies je maatwerk
voor dat vak. Je krijgt dan extra uitleg en hulp. Bij
sommige maatwerkprogramma’s kun je na het
volgen van het programma vervolgens een toets
herkansen. Dit staat dan vermeld in de brochure.

Daarnaast zijn er ook maatwerkuren waarbij je hele
andere dingen leert. Denk bijvoorbeeld aan: leren vliegen met een drone,
yoga of koken.

Handleiding inschrijven maatwerk

1) Ga naar regiuscollege.zportal.nl
2) Log in met je schoolgegevens

(leerlingnummer en wachtwoord)
3) Kies voor de webapp
4) Selecteer “Week” (midden, bovenin)
5) Ga met de pijltjestoets op het
toetsenbord naar rechts naar de juist week

(staat in de brochure)
6) Selecteer het uur en maak je keuze
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Workshop ‘Begrijpend lezen’

Als je merkt dat je weinig plezier aan lezen beleeft en moeite hebt bij
vakken waar tekstbegrip een belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld
Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde), kun je de workshop
‘Begrijpend lezen’ volgen. Je geeft je hiervoor op bij je mentor. Tijdens
tien bijeenkomsten krijg je leesboektips die aansluiten bij jouw smaak en
leer je

- hoe het thuis lezen en bijblijven met het nieuws jou verder helpen;
- wat ervaren lezers doen om tot een beter tekstbegrip te komen;
- het verband tussen lezen en leren;
- waar je op moet letten bij teksten bij één van de vakken

gs/ak/bio/eco en  bereid je een toets voor van één van deze
vakken;

- hoe je je woordenschat kunt uitbreiden;
- je voor te bereiden op leesboektoetsen;
- hoe je actiever en bewuster kunt lezen;
- hoe je verbanden kunt ontdekken tussen zinnen en alinea’s.

De tien lessen vinden plaats tijdens maatwerkuren en lopen door twee
maatwerkperiodes heen. In september, december en maart/april start
steeds een nieuwe ronde. Je mentor inventariseert ruim voor aanvang wie
er mee wil doen.

De decaan

Ook in het derde leerjaar krijg je,  indien nodig, ondersteuning van de
decaan. Wat doet de decaan zoal?

❖ De decaan organiseert voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot
vervolgopleiding en vakkenpakket.

❖ De decaan kan je verwijzen naar websites voor jouw vervolgtraject
en foldermateriaal meegeven.

❖ Je kunt er naar toe voor een extra (beroepen)test of gesprek.

❖ Je ouders zijn ook welkom bij de decaan voor vragen en informatie:
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Mevrouw M. Neervoort (nem@regiuscollege.nl), 0224 – 297 841
decaan vmbo GL/TL, locatie Oranjelaan, leerjaar 1 t/m 4

In het derde leerjaar ga je een profiel kiezen én
de zes examenvakken. In zowel leerjaar drie als
leerjaar vier ga je je oriënteren op je
vervolgopleiding.

Dit doe je vooral in de mentorlessen, dan heet
het ‘LOB’ (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding).

Het is ook belangrijk om het er thuis over te
hebben. De meeste leerlingen kunnen wel wat
steun gebruiken bij het maken van de juiste
keuzes…

Naar je eindexamen

Het derde leerjaar is een belangrijk jaar; je start al met een deel van je
schoolexamens, het ‘PTA’ (programma van toetsing en afsluiting). De
cijfers die je dit jaar haalt voor de schoolexamens tellen mee voor je
eindexamenlijst. (Dat geldt natuurlijk alleen voor de vakken die je ook in
de vierde kiest).

Schoolexamens

❖ starten in leerjaar 3 en lopen door in leerjaar 4
❖ tellen mee voor het gemiddelde schoolexamencijfer
❖ worden op verschillende momenten in het jaar afgenomen
❖ tellen ook vaak mee voor je overgangsrapport
❖ je kunt dit na 1 oktober vinden op de website van het Regius

College

Examenreglement

In het examenreglement kun je alles vinden over de rechten en plichten
van de leerlingen en de school. Vooral punt 2 en 4 zijn belangrijk om
samen met je ouders goed door te nemen. Dit reglement is na 1 oktober
te vinden op de website van het Regius College.
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Maatschappijleer

Maatschappijleer is een schoolexamenvak dat je in leerjaar 3 al afrondt.
Het eindcijfer komt dus op je eindexamen lijst te staan. Wat houdt dat in?

● Een 7.0 (of hoger) geeft je een compensatiepunt
● Een 5.0 (of lager)  zou dan je eerste onvoldoende zijn
● Begin leerjaar 4 krijg je nog een herkansingsmogelijkheid

Het vak maatschappijleer kun je in leerjaar 4 weer kiezen als examenvak.
Het vak heet dan ‘maatschappijkunde’.

Maatschappelijke stage

In het derde leerjaar loop je een maatschappelijke stage (MAS). In
leerjaar 2 krijg je hier al voorlichting over en mag je ook al beginnen als
je wilt.
Er is een ‘MAS-markt’ waar allerlei instellingen en bedrijven informatie
geven over de stages. Om over te gaan moet je de MAS hebben afgerond
in het derde leerjaar.

Kunstvakken inclusief CKV

❖ Dit is een verplicht onderdeel van ieder examenprogramma.
❖ Je maakt verschillende (creatieve) opdrachten, er zijn daarnaast

ook nog een aantal verplichte excursies en workshops.
❖ Het wordt afgerond in jaar 3, als ‘handelingsdeel’.
❖ Je moet een voldoende halen om over te gaan naar het vierde

leerjaar.
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Lessentabel leerjaar 3 en 4 VMBO GL/TL

Schooljaar 2021 – 2022 (k = keuzevak)

Vakken 3T lesuren p/w 4T lesuren p/w

Nederlands 3 3

Engels 3 3

kunstvakken inclusief ckv
tekenen
of handvaardigheid
of muziek
of techniek

2k
2k
2k
2k

kunstvak 2 muziek 2K 3k

CKV 1

maatschappijleer 1 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Duits 3k 3k

Frans 3k 3k

geschiedenis 2k 3k

aardrijkskunde 2k 3k

maatschappijkunde 3k

wiskunde 3 3k

natuur- scheikunde 1 3k 3k

natuur- scheikunde 2 3k 3k

biologie 3 3k

economie 3 3k

dienstverlening en producten 4k 4k

mentor en loopbaanbegeleiding 2 2
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Leerwegen, profielen en afdelingen

Het Regius College Schagen is een brede scholengemeenschap met
verschillende opleidingen zoals havo/vwo (algemeen vormend
onderwijs) en het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

De locatie Oranjelaan biedt twee leerwegen aan:

➢ De theoretische leerweg: alleen theorievakken in de bovenbouw.

➢ De gemengde leerweg: vijf theorievakken én het vak D&P
(diensten en producten). Dit is een beroepsgericht vak. De
gemengde leerweg is pas vanaf leerjaar 3 te kiezen

Stroomschema leerwegen Regius College vmbo GL/TL

Hieronder kun je zien hoe de verschillende leerwegen binnen het vmbo op
elkaar aansluiten.
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Theoretische Leerweg (TL) en Gemengde Leerweg (GL)

Zoals eerder benoemd, maak je in het derde leerjaar toetsen die
meetellen voor het eindexamen, de zogenaamde ‘schoolexamens’. In het
vierde leerjaar bereid je je voor op het eindexamen in 6 vakken (7 vakken
kan ook).

❏ 6 theorievakken

óf

❏ 5 theorievakken en een beroepsgericht vak; D&P
(hieronder meer over dit vak)

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen TL en GL?

➔ Het programma en examen van de TL en GL zijn gelijk; je kunt met
beide opleidingen instromen op MBO niveau 3 of 4

➔ Met GL kun je NIET doorstromen naar havo 4
➔ GL: Naast het vak D&P kies je twee van de volgende profielvakken;

wiskunde, natuurkunde (Ns1), biologie of economie

Dienstverlening en Producten (D&P)

D&P is een beroepsgericht vak, het geeft je een bredere kijk op de wereld
van arbeid en beroep en is meer ‘praktijkgericht’ met verschillende
activiteiten.

Wat staat centraal binnen D&P?
● Onderzoeken waar jouw kwaliteiten liggen
● Algemene (ICT-) vaardigheden
● Je persoonlijke ontwikkeling
● Plannen en organiseren
● Opdrachten waarin je zelfstandig of juist samen aan werkt

Door het volgen van dit vak ben je goed voorbereid voor de manier
waarop in het MBO gewerkt wordt.
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Waar bestaat het examenprogramma  D&P uit?

Dit programma bestaat uit twee verplichte beroepsgerichte modules en
(tenminste) twee beroepsgerichte keuzedelen

❖ Toegewezen (verplicht);
- Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
- Multimediale producten maken

❖ Keuzedelen (kiezen in 3e en 4e);
- Ondernemen
- Robotica
- Sport en bewegen

Het examen bestaat uit een Centraal Schriftelijk Praktisch Examen
(CSPE) en een Schoolexamen (SE).

Kiezen in leerjaar 3 voor leerjaar 4

In de loop van de derde kies je opnieuw uit een aantal vakken waarin je
examen gaat doen. Maatschappijleer (cijfer telt mee voor examen) en
Kunstvakken 1 sluit je dit jaar al af. Voor een deel wordt jouw
examen-vakkenpakket bepaald door het profiel dat je kiest.

Alle leerlingen volgen sowieso de volgende ‘Algemene Vakken’:

- Nederlands, lichamelijke opvoeding, Engels en mentoruur.
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Naast de ‘Algemene Vakken’ kies je uit de ‘Profielvakken’ een
‘profieldeel’, dit is een vak dat door het profiel wordt bepaald.

De profielvakken zijn:
❏ Techniek - wiskunde
❏ Economie - economie
❏ Zorg en welzijn - biologie
❏ Landbouw - wiskunde

Je kiest er daarnaast nog een tweede vak bij:
Techniek: NaSk-1 (verplicht)
Economie: Frans, Duits of wiskunde
Zorg en welzijn: wiskunde, maatschappijleer, geschiedenis of

aardrijkskunde
Groen: natuur- en scheikunde of biologie

(NB: NaSk-1= natuurkunde, NaSk-2= scheikunde)

Vmbo-TL
[  ] Techniek

Vmbo-TL
[  ] Economie

Vmbo-TL
[  ] Zorg en Welzijn

Vmbo-TL
[  ] Groen

Vmbo-GL
[  ]

Gemeenschappelijk
deel

Nederlands
Engels
lichamelijke
opvoeding

Nederlands
Engels
lichamelijke
opvoeding

Nederlands
Engels
lichamelijke opvoeding

Nederlands
Engels
lichamelijke opvoeding

Nederlands
Engels
lichamelijke opvoeding

profielvak wiskunde economie biologie wiskunde dienstverlening en
producten

kies één vak

natuur-/schei
kunde 1*

[  ] Frans*
[  ] Duits*
[  ] wiskunde

[  ] wiskunde
[  ] maatschappijkunde
[  ] geschiedenis*
[  ] aardrijkskunde*

[  ] biologie
[  ] natuur-/scheikunde 1*

Voor het behalen van het
vmbo-gl diploma moeten
minimaal 2 vakken gekozen
worden uit:
[  ] wiskunde
[  ] economie
[  ] biologie
[  ] natuur/scheikunde 1*

kies nog twee vakken
in het
vrije deel

[  ] Duits*
[  ] Frans*
[  ] geschiedenis*
[  ] aardrijkskunde*
[  ] maatschappijkunde
[  ] wiskunde
[  ] natuur-/scheikunde 1*
[  ] natuur-/scheikunde 2*
[  ] biologie
[  ] economie
[  ] kunstvakken 2 muziek*

Als hierboven 2 vakken
gekozen zijn, nog één vak
links kiezen.

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

In het voorgaande schema kun je zien dat je vervolgens een keuze kunt
maken uit de overgebleven vakken. Zo kun je profielen combineren.

LET OP: heb je in 3T het vak ‘muziek’ gevolgd? Dan kun je dit als
examenvak kiezen!

Vervroegd examen

Maatwerk houdt ook in dat je op het Regius College voor één vak in de
derde klas al examen kan doen. Dat geldt op dit moment voor de
volgende vakken;

● Engels, Duits, Frans, Nederlands, biologie, economie,
aardrijkskunde en wiskunde

In overleg met je vakdocent wordt bepaald of je in staat bent dit traject
voor een vak te volgen. Je sluit de examenstof (schoolexamens) van
leerjaar 3 en 4 in één jaar af met het eindexamen. Dat eindexamen maak
je in tijdvak 2. Dat is tijdens de ‘herexamenperiode’ van de
examenklassen.

Extra vak kiezen na vervroegd examen

Wanneer je in leerjaar 3 een vervroegd examen voor een vak succesvol
hebt afgerond dan kun je ervoor kiezen om in leerjaar 4 een extra vak te
volgen. Door het wegvallen van het vak dat je in leerjaar 3 hebt behaald,
ontstaat er ruimte in het rooster om een extra vak in te plannen.
Voorwaarde is dat het vak dat je in 4T kiest in leerjaar 3 is afgerond met
een schoolexamen. Het vak maatschappijkunde bijv. is handig om als
extra vak te kiezen, omdat het in leerjaar 3 is afgerond en je er in het
vierde leerjaar weer mee door kunt gaan als eindexamenvak.

De voordelen van versneld examen doen;

➢ Je bent goed in een vak, dus je kunt sneller door de lesstof heen
werken. Het voorkomt misschien verveling tijdens bepaalde lessen.

➢ In het vierde jaar heb je nog maar 5 eindexamenvakken; dat geeft
je meer tijd voor je andere vakken.

➢ Je kunt makkelijker een extra vak kiezen in de vierde klas; fijn voor
de doorstroom naar je vervolgopleiding.

Gezakt voor het versneld examen in het derde leerjaar? Je kunt het
herkansen in het vierde leerjaar en daarvoor gewoon de lessen volgen.

14



Is het mogelijk om een extra vak te kiezen als je geen
vervroegd examen hebt gedaan in leerjaar 3?

Het is vrijwel onmogelijk om een extra examenvak geheel in het volle
rooster van het vierde leerjaar te plaatsen. Dat betekent in de praktijk dat
je niet alle uren van het vak kan volgen. Het levert een extra belasting
voor jou op qua planning en organisatie en het vraagt flink wat
zelfstandigheid.

Deze optie is dan ook alleen voorbehouden aan leerlingen die een
dringende reden hebben om een extra vak aan het examenpakket toe te
voegen. Dit maatwerk wordt alleen in overleg met de mentor, decaan en
roostermaker toegestaan. Ook hierbij geldt dat je het schoolexamen van
leerjaar 3 van het vak moet hebben afgerond om in leerjaar 4 met het
extra vak te kunnen starten.

Keuzebegeleiding (LOB)

En dan moet je ook gaan kiezen: Wordt het MBO of toch havo? Maar welk
MBO dan en welk vakkenpakket…? Wie ben ik, wat kan ik, wat is er
allemaal, waaruit kan ik kiezen? Voor veel leerlingen iedere keer weer een
lastig moment.

Samen met je mentor en je ouders/verzorgers ga je zo goed mogelijk
uitzoeken wat het beste bij je past.

Hoe pakken we dat samen aan?
➢ Je mentor is je eerste aanspreekpunt, hij kent je op het gebied van

cijfers, je vaardigheden en je inzet
➢ Je gaat een portfolio bijhouden. Een soort loopbaandossier waaraan

je begint in de 3e en die je in de 4e afrondt met een
Profielwerkstuk.

➢ Je gaat goed leren kijken naar je eigen mogelijkheden en
capaciteiten, óók samen met je ouders, familie en vrienden. Zij
kennen je vaak het beste. Ook je vakdocenten kunnen je goed
adviseren.

LET OP: Sommige MBO-opleidingen hebben aanvullende eisen.
Dan word je bijvoorbeeld fysiek getest (Sport en Bewegen), moet je een
portfolio laten zien met gemaakt werk, maak je een intake-opdracht
(bijvoorbeeld bij creatieve opleidingen), of willen ze dat je een auditie
doet (bijvoorbeeld bij dans-, muziek- of toneelopleidingen).
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Alle MBO opleidingen organiseren open dagen, bij sommige kun je zelfs
een dagje meelopen om een beter beeld te krijgen.

Beroepsrichting

Soms kan de keuze voor een profiel en vakkenpakket betekenen dat je op
een aantal MBO’s niet aan de toelatingseisen voldoet. De keuze van je
toekomstige beroepsrichting is dus nu al van belang. Die zoektocht naar
wat goed bij jou past is best een uitdaging en je krijgt daar hulp van
school bij om uit te zoeken wat bij je past.

Waar bestaat die hulp uit?

o Gesprekken met je mentor en de decaan
o Het maken van loopbaanopdrachten, thuis en tijdens mentoruur
o Voorlichtingsbijeenkomsten, activiteiten vanuit het decanaat
o Informatiemateriaal in de decanenkamer
o Inlichtingen inwinnen in ‘het werkveld’
o Informatie van vakdocenten
o Open dagen voor beroepsopleidingen
o Beroepsinteressetest of beroepskeuzetest bij de decaan
o Informatie zoeken op het internet; op de websites van de

mbo-opleidingen staat altijd de meest recente informatie

Naar het MBO

De meeste TL/GL leerlingen stromen door naar een MBO. Je kunt dan
starten op MBO-niveau 3 of 4. Je vindt er dezelfde profielen: Techniek,
Economie, Zorg & Welzijn en Landbouw/Groen.

De aansluiting is het makkelijkst als je TL/GL-profiel aansluit op die in het
MBO, maar is niet per se verplicht. Je kunt ook besluiten een opleiding
met een ander profiel te gaan volgen. MBO-opleidingen stellen meestal
één schoolvak verplicht en raden een tweede vak dringend aan. Houd
daar rekening mee bij het kiezen van je vakkenpakket.

❖ Kies je MBO Zorg & Welzijn? Daar zijn geen speciale
vakkenpakket-eisen. ‘Elk pakket’ is welkom, behalve bij de
opleidingen Dokters-, Tandarts- en Apothekersassistente: daar is
het vak biologie verplicht.

❖ Kies je Techniek, Economie of Landbouw/Groen? Voor deze
richtingen moet je één van de profielvakken in je examenpakket
hebben gehad.
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❖ Sommige MBO-opleidingen hebben aanvullende eisen (bijvoorbeeld
een vreemde taal of toelatingstest). Op de website van de
opleidingen staan eventuele aanvullende eisen altijd vermeld.

Met een TL-diploma naar 4 havo
Het Regius College is een brede scholengemeenschap waar je na je VMBO
TL binnen dezelfde school kunt doorstromen naar Havo. Kun je goed
zelfstandig werken, ga je wat extra belasting qua leerwerk niet uit de weg
en ben je gedreven? Dan zou dit voor jou een mogelijkheid zijn.

In leerjaar 2 kies je een vakkenpakket op basis van je wens om na de TL
naar de Havo te gaan.

In leerjaar 3 bespreek je je Havo-wens met je mentor. Die brengt je in
gesprek met de decaan. Na overleg bepaal je met de decaan in welk
profiel je wilt uitstromen. Je kiest de bijbehorende vakken.

Je keuze wordt tijdens de voortgangsgesprekken ook met je ouders
besproken. We gaan samen bekijken of het havo-traject wel het juiste is
voor jou.

In leerjaar 4 wordt nogmaals bekeken of je de intentie hebt om door te
stromen. Jij en je ouders/verzorgers krijgen een brief met informatie over
de overstap. Je wordt uitgenodigd voor de informatiemomenten in
januari/februari nadat je hebt aangegeven voor welke ‘nieuwe vakken’ jij
belangstelling hebt.

Je volgt in 4T een verplicht doorstroomprogramma

Veel TL leerlingen bleken moeite te hebben met de overgang van 4T naar
4H. Het Regius College heeft een programma ontwikkeld, waarbij
leerlingen een grotere kans van slagen hebben en die overgang soepeler
verloopt; het zogenaamde ‘Doorstroomprogramma’.

Wat houdt het in?

- Je volgt in leerjaar 4 extra lessen voor de kernvakken uit 4 havo,
Nederlands, Engels en wiskunde

- Het start na SE1 voor het vak wiskunde (2 uur per week)
- Het start na SE2 voor Nederlands en Engels (beide 2 uur per week)

In maart tekenen jij en je ouders het vakkenpakket formulier en geef je
je daarmee definitief op voor havo.
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In havo 4 heb je de volgende verplichte vakken:

Nederlands, Engels, CKV, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer

Je maakt een keuze uit onderstaande vier profielen met bijbehorende
vakken. Welk vakkenpakket heb je in 3T en 4T nodig voor een goede
aansluiting met je examenpakket?

Hieronder staan de vakken die je in ieder geval mee moet nemen naar het
examenjaar:

1. CM (Cultuur en Maatschappij)
kies: geschiedenis

Frans of Duits
aardrijkskunde of economie

2. EM (Economie en Maatschappij)
kies: geschiedenis

economie
wiskunde

3. NG (Natuur en Gezondheid)
kies: biologie

scheikunde/ NaSk-2
wiskunde
aardrijks- of natuurkunde/ NaSk-1

4. NT (Natuur en Techniek)
kies: wiskunde

natuurkunde/ NaSk1
scheikunde/ NaSk2

Daarnaast kies je nog een vak in het vrije deel. Dit vak moet wel
aansluiten op het vakkenpakket dat je in 4TL volgde. Voor informatie
hierover: neem contact op met de decaan. Hieronder volgt een voorbeeld
van een keuzeformulier voor 4 havo
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Belangrijke data

19



*onder voorbehoud

Vanaf 11 september Mogelijkheid om vakhulp te
volgen bij verschillende
vakken

Vanaf 9 oktober Inschrijven maatwerk
periode 1

17 oktober t/m 21 oktober 2022 Herfstvakantie

21 t/m 23 november Kind-oudergesprekken 1

Vanaf 18 december Inschrijven maatwerk
periode 2

26 december 2022 t/m 06 januari 2023 Kerstvakantie

13 februari t/m 7 maart Openstelling voorlopig
vakkenpakketkeuze

Vanaf 19 februari Inschrijven maatwerk
periode 3

27 februari t/m 03 maart Voorjaarsvakantie

20 t/m 22 maart Kind-oudergesprekken 2

10 april Sluiting definitieve
pakketkeuze

Vanaf 16 april Inschrijven maatwerk
periode 4

24 april t/m 05 mei Meivakantie

3 juli t/m 7 juli Schoolexamenweek

22 juli t/m 3 september Zomervakantie
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Tot slot
Hopelijk heb je met dit boekje voldoende informatie gekregen en weet je
nu welke mogelijkheden het Regius College biedt wat betreft het halen
van je diploma en de manier waarop de keuzebegeleiding georganiseerd
is. Mochten er nog vragen zijn, dan kan er altijd contact opgenomen
worden met de mentor of de decaan.

Heel veel plezier en succes in leerjaar 3!
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