
 

Beste ouders, leerlingen, in dit document vindt u de keuzemogelijkheden voor het vakkenpakket van 
leerjaar 3. Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail naar m.denboer@saenredam.nl.  

Keuze mogelijkheden voor 3e klas leerlingen voor 4 mavo 

Uitgangspunt: 6  examenvakken. Let op: havoleerlingen kiezen er 7. Zie later.  

1) Het verplichte deel, alle leerlingen volgen deze vakken:                                      
Nederlands                         +LO + LOB                                                                              
Engels                                                                           
Maatschappijleer                                                                                  

2) Het profieldeel: je moet twee profielvakken hebben. 

Er zijn vier profielen    met     (keuze)profielvakken  

Techniek→       wiskunde en Nask 1 

Economie & Ondernemen→  economie en één van de vakken 

Frans,  Duits of wiskunde 

Zorg & Welzijn→ biologie en één van de vakken 

wiskunde, aardrijkskunde of 
geschiedenis 

Landbouw (Groen)→  wiskunde en één van de vakken: 

nask 1 of biologie. 

3) Het vrije deel: Twee vakken uit het totale aanbod op het Saenredam 
met de volgende beperkingen: 

Frans of Duits (dit geldt ook als één van deze vakken in het profieldeel is 
gekozen) 

Tekenen of Textiele werkvormen 

Nask 1 alleen in combinatie met wiskunde 

Nask 2: voor havo-profiel N&G  nodig (bekijk de havo-profielen) 
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Verplicht deel              4e leerjaar  mavo uitleg in schema 

Dit is voor iedereen hetzelfde                       

Nederlands  L.O. 

Engels Mentor / LOB 

Maatschappijleer   

 

Profieldeel (2 vakken kiezen) 

Profiel                      Verplicht profielvak(ken)     één keuze profielvak                                                  

Natuur & Techniek Wiskunde 
Nask 1 

geen 

Economie & 
ondernemen 

Economie Frans / Duits / Wiskunde 

Zorg & Welzijn Biologie Wiskunde / Aardrijkskunde / 
Geschiedenis 

Landbouw & 
natuurlijke omgeving 

Wiskunde Nask 1 / Biologie 

 
Mavoleerlingen: Vrije deel (2 vakken die nog niet gekozen zijn).  
Leerlingen met een havo doorstroomwens kiezen 7 examenvakken: uit het vrije deel (3 vakken die 
nog niet gekozen zijn)  
 
Wiskunde 
Nask 1 
Nask 2 
Biologie 
Economie 
Aardrijkskunde  
Geschiedenis 
Duits of Frans* 
Tekenen of   Textiele 
werkvormen* 

 
 

 

*Het vrije deel: Twee vakken uit het totale 
aanbod op het Saenredam met de volgende 
beperkingen: 

 Frans óf Duits (dit geldt ook als één 
van deze vakken in het profieldeel is 
gekozen) 

 Tekenen óf Textiele werkvormen 
 Nask 1 alleen in combinatie met 

wiskunde 
 

Havo: bekijk de havo-profielen – opvragen bij 
m.denboer@saenredam.nl  
 Nask 2: voor havo-profiel N&G  nodig  
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