PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3
Toelichting:
Je kiest één van de vier profielen die je in de tweede fase kunt volgen: Cultuur en
Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.
Elk profiel bestaat uit de vakken van het gemeenschappelijk deel, de profielvakken, de
profielkeuzevakken en één of twee vrije keuze vakken. Iedereen volgt verplicht
Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijk opvoeding, en (alleen op het atheneum)
CKV. Als je in de derde klas geen Spaans of Italiaans hebt gevolgd, kun je deze vakken
niet kiezen.
Voor adviezen en inlichtingen over de eisen van de vervolgopleidingen kun je met de
decaan overleggen.
Om roostertechnische redenen of omdat er te weinig aanvragen zijn, kan het voorkomen
dat een vak niet wordt aangeboden. We vragen je dan een ander keuzevak te kiezen.
Het keuzeformulier:
1. Kies één van de vier profielen en vul daar je naam, je klas, je afdeling en eventueel
je stroom in. Voor de profielkeuze geldt de norm dat je op je eindrapport
minimaal een 6 als eindcijfer moet hebben voor de profiel(keuze)vakken en de
vrije keuzevakken. Uitzondering hierop is wiskunde C in het profiel Cultuur en
Maatschappij.
2. Kies als je gymnasium volgt binnen het gemeenschappelijke deel van je profiel één
klassieke taal. Als je op het gymnasium ook nog Trayecto Español of Corso Italiano
volgt, kies je deze versterkte taal binnen de profielkeuzevakken of de vrije
keuzevakken.
3. Kies als je atheneum volgt binnen het gemeenschappelijke deel van je profiel één
moderne vreemde taal. Als je Trayecto Español of Corso Italiano volgt, moet je hier
je versterkte taal kiezen.
4. Kies uit de profielvakken één wiskundevak (behalve bij het profiel Natuur en
Techniek).
5. Kies één van de profielkeuzevakken. Voor het profiel Cultuur en Maatschappij moet
je één cultureel profielkeuzevak en één maatschappelijk profielkeuzevak kiezen.
6. Kies één vrij keuzevak.
7. Als je een tweede vrij keuzevak wilt kiezen, mag dat alleen als je voor de vakken
die je gaat volgen in de vierde klas op je eindrapport gemiddeld een 7,0 als
eindcijfer hebt en voor geen van deze vakken het eindcijfer lager is dan een 6.
8. Laat je ouders het formulier ondertekenen en lever het in bij de administratie.
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Cultuur en Maatschappij
Naam:

____________________________

Klas: ____________

Afdeling: Gymnasium / Atheneum
Stroom: Trayecto Español / Fast Lane English / Corso Italiano
Gemeenschappelijk deel:
Latijn*
Grieks*
Frans*
Duits*
Spaans / Trayecto Español *
Italiaans / Corso Italiano*
*)
**)

Kruis één van de talen aan. Gymnasiumleerlingen moeten Latijn of Grieks kiezen.
Atheneumleerlingen die Trayecto of Corso doen, vullen hier hun versterkte taal in.
Kruis een van deze twee wiskundevakken aan.
Profielkeuzevakken:
Cultuur***
Beeldende kunst ******
Latijn
Grieks
Frans
Duits
Spaans / Trayecto Español
Italiaans / Corso Italiano

***)
****)

Profielvakken:
Wiskunde C**
Wiskunde A**
Geschiedenis

Profielkeuzevakken:
Maatschappij****
Aardrijkskunde
Economie

Kruis één van deze cultuurkeuzevakken aan.
Kruis één van deze maatschappijkeuzevakken aan.
Vrije keuzevakken*****:
Beeldende kunst ******
Latijn
Grieks
Frans
Duits
Spaans / Trayecto Español
Italiaans / Corso Italiano
Aardrijkskunde
Economie
Filosofie
Chinees

*****)
******)

Kruis minimaal één en maximaal twee vrije keuzevakken aan.
In de vijfde klas kies je binnen Beeldende kunst voor een specialisatie Handvaardigheid
of Tekenen waar je vervolgens verder examen in doet.

Datum: ____________
Handtekening leerling:

__________________________

Handtekening ouder:

__________________________
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Economie en Maatschappij
Naam:

____________________________

Klas: ____________

Afdeling: Gymnasium / Atheneum
Stroom: Trayecto Español / Fast Lane English / Corso Italiano
Gemeenschappelijk deel:
Latijn*
Grieks*
Frans*
Duits*
Spaans / Trayecto Español *
Italiaans / Corso Italiano*
*)
**)

Profielvakken:
Wiskunde A**
Wiskunde B**
Economie
Geschiedenis

Kruis één van de talen aan. Gymnasiumleerlingen moeten Latijn of Grieks kiezen.
Atheneumleerlingen die Trayecto of Corso doen, vullen hier hun versterkte taal in.
Kruis een van deze twee wiskundevakken aan.
Profielkeuzevakken***:
Aardrijkskunde
Management en Organisatie
Frans
Duits
Spaans / Trayecto Español
Italiaans / Corso Italiano

***)

Kruis één van deze profielkeuzevakken aan.
Vrije keuzevakken****:
Aardrijkskunde
Management en Organisatie
Latijn
Grieks
Filosofie
Informatica
Beeldende Kunst *****
Chinees

****)
*****)

Kruis minimaal één en maximaal twee vrije keuzevakken aan.
Beeldende Kunst kan niet gekozen worden in combinatie met Wiskunde B.
In de vijfde klas kies je binnen Beeldende kunst voor een specialisatie Handvaardigheid
of Tekenen waar je vervolgens verder examen in doet.

Datum: ____________
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

__________________________

__________________________
- Het Amsterdams Lyceum keuzeformulier VWO 2016

Natuur en Gezondheid
Naam:

____________________________

Klas: ____________

Afdeling: Gymnasium / Atheneum
Stroom: Trayecto Español / Fast Lane English / Corso Italiano
Gemeenschappelijk deel:
Latijn*
Grieks*
Frans*
Duits*
Spaans / Trayecto Español *
Italiaans / Corso Italiano*
*)
**)

Profielvakken:
Wiskunde A**
Wiskunde B**
Biologie
Scheikunde

Kruis één van de talen aan. Gymnasiumleerlingen moeten Latijn of Grieks kiezen.
Atheneumleerlingen die Trayecto of Corso doen, vullen hier hun versterkte taal in.
Kruis een van deze twee wiskundevakken aan.
Profielkeuzevakken***:
Natuurkunde
Natuur Leven Technologie
Aardrijkskunde

***)

Kruis één van deze profielkeuzevakken aan.
Vrije keuzevakken****:
Natuurkunde
Natuur Leven Technologie
Aardrijkskunde
Latijn
Grieks
Trayecto Español
Corso Italiano
Economie
Informatica
Chinees

****)

Kruis minimaal één en maximaal twee vrije keuzevakken aan.

Datum: ____________
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

__________________________

__________________________

- Het Amsterdams Lyceum keuzeformulier VWO 2016

Natuur en Techniek
Naam:

____________________________

Klas: ____________

Afdeling: Gymnasium / Atheneum
Stroom: Trayecto Español / Fast Lane English / Corso Italiano
Gemeenschappelijk deel:
Latijn*
Grieks*
Frans*
Duits*
Spaans / Trayecto Español *
Italiaans / Corso Italiano*
*)

Profielvakken:
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Kruis één van de talen aan. Gymnasiumleerlingen moeten Latijn of Grieks kiezen.
Atheneumleerlingen die Trayecto of Corso doen vullen hier hun versterkte taal in.
Profielkeuzevakken**:
Informatica
Biologie
Natuur Leven Technologie
Wiskunde D

**)

Kruis één van deze profielkeuzevakken aan.
Vrije keuzevakken***:
Informatica
Biologie
Natuur Leven Technologie
Wiskunde D
Aardrijkskunde
Latijn
Grieks
Trayecto Español
Corso Italiano
Economie
Chinees

***)

Kruis minimaal één en maximaal twee vrije keuzevakken aan.

Datum: ____________
Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

__________________________

__________________________

- Het Amsterdams Lyceum keuzeformulier VWO 2016

