
 

PROFIELEN HAVO  
Haarlemmermeer Lyceum BDC 
2021-2022 
 

* Mag niet samen met ander kunstvak gekozen worden 
** Mag alleen gekozen worden bij positief advies 
*** (Een) extra vak(en) is niet verplicht. Zie toelichting. 
**** alleen mogelijk mits WIB ook is gekozen 
Let op mogelijke uitsluiting  Bi→ Be →WiD 

  Fa → Na 

 
 

Check de inhoud van de 
vakken, het aantal uren 

enzovoort hier → 

Cultuur en 
Maatschappij 

 
Economie en 
Maatschappij 

 
Natuur en 
Gezondheid 

 Natuur en Techniek 

GEMEENSCHAPPELIJK  GEMEENSCHAPPELIJK  GEMEENSCHAPPELIJK  GEMEENSCHAPPELIJK 

Nederlands  
Engels IB 
Culturele kunstzinnige Vorming  
Lichamelijke Opvoeding  
Global Perspectives  
Loopbaanoriëntatie 

 Nederlands  
Engels IB 
Culturele kunstzinnige Vorming  
Lichamelijke Opvoeding  
Global Perspectives  
Loopbaanoriëntatie 

 Nederlands  
Engels IB 
Culturele kunstzinnige Vorming  
Lichamelijke Opvoeding  
Global Perspectives  
Loopbaanoriëntatie 

 Nederlands  
Engels IB 
Culturele kunstzinnige Vorming  
Lichamelijke Opvoeding  
Global Perspectives  
Loopbaanoriëntatie 

PROFIELDEEL  PROFIELDEEL  PROFIELDEEL  PROFIELDEEL 

Verplicht   Verplicht  Verplicht  Verplicht 

Geschiedenis  
 

 Economie  
Geschiedenis  
 

 Biologie 
Scheikunde 
 

 Natuurkunde 
Scheikunde  
Wiskunde B 

Kies 2 uit  Kies 1 uit:  Kies 1 uit:  Kies 1 uit: 

 Kunst beeldende vorming + algemeen*    Wiskunde A    Wiskunde A   Biologie 

 Kunst drama + algemeen*    Wiskunde B**    Wiskunde B   Wiskunde D 

 Frans        

 Duits     

Kies 1 uit  Kies 1 uit:   Kies 1 uit:  

 Aardrijkskunde   Frans    Natuurkunde  

 Economie   Duits    Aardrijkskunde  

   Bedrijfseconomie     

  Aardrijkskunde    

    

VRIJE DEEL  VRIJE DEEL  VRIJE DEEL  VRIJE DEEL 

Kies 1 uit:  Kies 1 uit:  Kies 1 uit:  Kies 1 uit: 

 Frans    Bedrijfseconomie   Natuurkunde   Duits 

 Duits    Aardrijkskunde   Aardrijkskunde   Kunst Beeldende vorming + algemeen*  

 Kunst Beeldende vorming + algemeen*    Duits   Economie   Kunst Drama + algemeen*  

 Kunst Drama + algemeen*    Frans   Geschiedenis   Geschiedenis  

 Economie   Kunst Drama + algemeen*    Kunst Beeldende vorming + algemeen*    Economie  

 Aardrijkskunde   Kunst Beeldende vorming + algemeen*    Kunst Drama + algemeen*    Aardrijkskunde 

 Bedrijfseconomie   Natuurkunde    Duits     

 Biologie   Biologie   Frans    

 Wiskunde A         

      

EXTRA VAK/CONTRACTVAK***  EXTRA VAK/CONTRACTVAK***  EXTRA VAK/CONTRACTVAK***  EXTRA VAK/CONTRACTVAK*** 

Vak uit het Vrije deel + 
Scheikunde  
Natuurkunde 

 Vak uit het Vrije deel + 
Scheikunde  
Wiskunde D**** 

 Vak uit het Vrije deel  
Wiskunde D****  
Bedrijfseconomie 

 Vak uit het Vrije deel: 
Frans  
Bedrijfseconomie  
Biologie 

Kies er 1 of 2  Kies er 1 of 2  Kies er 1 of 2  Kies er 1 of 2 

           

           



 

Toelichting havo 
 
Je vult je pakket als volgt in 

1. Je kiest je profiel 
2. Je maakt de keuzes die horen bij het profieldeel 
3. Je kiest 1 vak in je vrije deel. Let hierbij op het volgende: 

 Je mag een al gekozen vak niet nogmaals kiezen 

 Als je vwo ambities en capaciteiten let dan op. Om binnen het Haarlemmermeer Lyceum door te kunnen stromen naar vwo moet je een extra vak hebben gevolgd en moet 
er in je pakket een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) en wiskunde in je pakket zitten. Overigens kun je ook naar het vwo op vavo, daarvoor heb je geen volledig 
aansluitend pakket nodig.  

 Vakjes die grijs zijn gemarkeerd kun je alleen kiezen als je niet al eerder een ‘uitsluitingsvak’ hebt gekozen.  
Biologie → Bedrijfseconomie →Wiskunde D 
Frans → Natuurkunde 

 
4. Optioneel: Extra vak/contractvak kiezen 

 
In principe ben je nu klaar (je hebt nu tussen de 30 en 33 lesuren per week). Maar als je een extra uitdaging wilt en kunt kun je kiezen voor een extra vak. Een extra vak wordt 
ingeroosterd gelijktijdig met andere vakken als een contractvak. Het kan dus betekenen dat je altijd een ander vak heb als jouw extra vak is.  Pas bij de start van het schooljaar 
(4e en 5e klas) zal duidelijk worden hoe het extra vak geroosterd zal zijn. Van leerlingen met een contractvak wordt het volgende verwacht: 

 

 Leerling is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contact met zijn aangewezen contractvakdocent 

 Leerling is op de hoogte van het PTA en de SE’s, PO’s, HD’s die gemaakt moeten worden voor het contractvak 

 Toetsen: 
o Leerling zorgt ervoor dat hij/zij alle toetsen die buiten de SE week gemaakt worden maakt in dezelfde week als de leerlingen die het vak wel regulier kunnen volgen.  
o Leerling zorgt ervoor dat hij/zij tijdig (voorafgaand aan de toets) afspraken maakt met zijn begeleider wanneer hij/zij toetsen die buiten de SE week vallen maakt. 
o Leerling zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 2 weken voor een SE week zich meldt bij de administratie voor het maken van een (inhaal)afspraak voor het maken van het SE 

van het contractvak in de SE week.  
o Leerling is zich ervan bewust dat het volgen van een contractvak kan resulteren in 3 SE’s na elkaar in de SE week (quarantaine regeling).  
o Indien een Leerling in overleg met zijn begeleidende docent vrijstelling krijgt voor bepaalde SO’s of PW’s (niet SE’s) zal de begeleidende docent deze toets op ‘vr’ in 

magister zetten. Leerling is zich ervan bewust dat daardoor de toetsen die wel gemaakt worden procentueel zwaarder meetellen voor het gemiddelde.  
o Leerling is zich ervan bewust dat de herkansingen/inhaal regelingen uit het leerlingenstatuut ook van kracht zijn op het contractvak. 

 

 Leerling gaat, indien van toepassing, minimaal 1 uur per week naar het cat-uur van het contractvak. 

 Leerling heeft minimaal 1x per maand contact met zijn contractvakdocent over de voortgang. 

 Leerling is op de hoogte wanneer de vaklessen van het contractvak plaatsvinden en probeert waar mogelijk de lessen bij te wonen. Bij een dubbele boeking in het rooster 
mag een leerling kiezen naar welk vak hij gaat. Echter zal hij op deze uren absentie registraties kunnen krijgen. Door zichzelf te melden bij de balie kan een leerling met een 
dubbele boeking de foutieve absentie laten verwijderen.  

 
Je kunt maximaal 2 extravakken/contractvakken kiezen. Geef in het formulier aan welke dat is/zijn.  

  


