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Inleiding
Je zit nu in het voorexamenjaar van de theoretische leerweg. Als alles goed gaat doe je volgend jaar eindexamen en
zul je moeten kiezen voor een vervolgopleiding aan het mbo. Ook bestaat de mogelijkheid om na de theoretische
leerweg door te stromen naar de vierde klas van de havo. Dit boekje is bedoeld om antwoord te geven op de volgende
vragen:

♦ Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?
♦ Wanneer ga ik over van klas 3 naar 4?
♦ Kan ik na de tl nog naar de havo overstappen?

Het is heel belangrijk dat je goed kiest. Zorg daarom dat je dit boekje goed leest. Laat ook je ouders dit boekje lezen,
zodat ook zij goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en jullie samen over je keuze kunnen praten.
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Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?
Op de SGL worden drie profielen aangeboden. In het overzicht hieronder kun je per profiel zien welke vakken verplicht zijn
en uit welke vakken je kunt kiezen. Het is uiteraard niet mogelijk om voor de 4e klas een vak te kiezen dat je in de 3e klas
niet hebt gevolgd. Het komt er uiteindelijk op neer dat je één vak laat vallen. Je gaat in zeven vakken eindexamen doen!
Zorg en Welzijn
Gemeenschappelijk

Nederlands
Engels
Biologie

Profieldeel

Vrij deel (*Profielvakken)

Doorstroom havo?

Kies minimaal 1 uit

Vul aan tot 7

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde

Aardrijkskunde*
Duits
Economie
Frans
Geschiedenis*
Kunstvakken-2
Natuur-/scheikunde-1
Natuur-/scheikunde-2
Wiskunde*

Kies dan in ieder geval:
CM
Geschiedenis
Duits of Frans
EM
Geschiedenis
Economie
Wiskunde

Economie
Gemeenschappelijk

Nederlands
Engels
Economie

Profieldeel

Vrij deel (*Profielvakken)

Doorstroom havo?

Kies minimaal 1 uit

Vul aan tot 7

Wiskunde
Duits
Frans

Biologie
Duits*
Frans*
Geschiedenis
Kunstvakken-2
Aardrijkskunde
Natuur-/scheikunde-1
Natuur-/scheikunde-2
Wiskunde*

Kies dan in ieder geval:
CM
Geschiedenis
Duits of Frans
EM
Geschiedenis
Wiskunde

Techniek
Gemeenschappelijk

Sectordeel

Nederlands
Engels

Wiskunde
Natuurkunde/scheikunde-1

Vrij deel (*Profielvakken)

Doorstroom havo?

Vul aan tot 7

Kies dan in ieder geval:
CM
Geschiedenis
Duits of Frans

Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Frans
Geschiedenis
Kunstvakken-2
Natuurkunde/scheikunde-2*

EM
Geschiedenis
Economie
NG/NT
nask1

nask2
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Wanneer ga ik over van klas 3 naar klas 4?
Op dit moment heb je als derdeklasser 8 vakken waar je examen in kunt doen. Je zult
dit jaar uit deze 8 vakken 7 examenvakken moeten kiezen. Om automatisch over te kunnen gaan naar de 4e klas geldt
dat je aan bepaalde eisen moet voldoen.
Voor de overgang van klas 3 TL naar 4 TL geldt dat op het laatste rapport de cijfers worden afgerond op hele getallen.
Een leerling wordt bevorderd van klas 3TL naar klas 4TL als:
•

in het totale vakkenpakket niet meer dan 3 tekorten zijn (een 5 is één tekort, een 4 twee tekorten), mits het
laagste cijfer niet lager is dan een 4 en als het gemiddelde van de rapportcijfers minimaal een 6 is;

•

voor het (kern) vak Nederlands minimaal een 5 gescoord is.;

•

de vakken maatschappijleer, LO, kunstvakken 1 en LOB met minimaal een voldoende worden afgesloten.

Als je niet voldoet aan de eisen, dan geldt het volgende: de docentenvergadering beslist of je overgaat. Voldoe je aan
de eisen, dan ga je automatisch over.
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Tellen de cijfers van de 3e klas mee voor het examen?
De cijfers die je in de derde klas haalt, tellen gedeeltelijk mee voor het examen. De regeling is als volgt:
De rapportcijfers die je aan het einde van het jaar krijgt, tellen voor 20% mee voor je schoolexamencijfer. De cijfers
die je in het examenjaar haalt, tellen voor 80% mee voor je schoolexamencijfer.
Voorbeeld:
In juli 2018 krijg je jouw overgangsrapport. Voor Engels heb je een 6,4 behaald. In het examenjaar gaat het allemaal
wat moeizamer en scoor je voor Engels een 5,8. Je kunt je schoolexamencijfer als volgt uitrekenen:
20% van 6,4 = 1,28
80% van 5,8 = 4,64
Bij elkaar opgeteld levert dit een 5,92 op, afgerond een 5,9. Dit is je SE cijfer.
Is dit cijfer dan je eindcijfer voor Engels en is dat wat er op je diploma staat?
Nee, want je moet dan nog je centraal schriftelijk eindexamen doen. Je SE cijfer telt voor 50% mee en je CE (Centraal
Examen) telt voor 50% mee. Het cijfer dat daar uit komt wordt afgerond op een heel cijfer voor op je diploma.
Op het moment dat je examen gaat doen sta je dus een 5,9. Voor je examen scoor je voor Engels een 6,3. Je kunt je
uiteindelijke cijfer als volgt uitrekenen:
5,9 + 6,3 = 12,2 : 2 = 6,1 Op je diploma staat dan voor Engels het cijfer 6.
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Kan ik ook nog naar de havo overstappen?
Met een diploma van de theoretische leerweg kun je doorstromen naar niveau 4 op het mbo. Daarna kan je er voor
kiezen om te gaan werken of om door te studeren aan een hbo.
Je kunt echter ook overwegen om door te stromen naar 4 havo. Je moet hiertoe in het examenjaar van de
theoretische leerweg een verzoek indienen om toegelaten te worden tot 4 havo. De school neemt uiteindelijk een
beslissing hierover. Bij het nemen van deze beslissing worden zaken als werkhouding meegewogen, er wordt gekeken
of je het juiste pakket hebt gekozen om door te kunnen stromen naar de havo, of je voldoende scoort op het extra
werk dat je moet doen en of het gemiddelde van de vakken waarin je examen gedaan hebt, hoger is dan 6,5.
LET OP:
Als je van plan bent om eventueel door te stromen naar de havo, is het heel verstandig om hier nu al als derdeklasser
goed over na te denken. Als je na de tl zou willen doorstromen naar de havo, moet je daar rekening mee houden in je
vakkenpakketkeuze. Zie onderstaand de keuzevakken die je moet kiezen om vanuit de tl profielen door te stromen naar
de verschillende havo profielen:

Zorg en Welzijn

è doorstroom naar havo CM mogelijk (geschiedenis en Frans of Duits)
è doorstroom naar havo EM mogelijk (geschiedenis, economie en wiskunde)

Economie

è doorstroom naar havo CM mogelijk (geschiedenis en Frans of Duits)
è doorstroom naar havo EM mogelijk (geschiedenis en wiskunde)

Techniek

è doorstroom naar havo CM mogelijk (geschiedenis en Frans of Duits)
è doorstroom naar havo EM mogelijk (geschiedenis en economie)
è doorstroom naar havo NG/NT mogelijk (nask1 en nask2)
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Nawoord
Na het lezen van dit boekje is alles je misschien wat gaan duizelen. Toch is het heel belangrijk dat je goed begrijpt wat
je allemaal te wachten staat.
Als er dingen zijn waar je meer over wilt weten, of als bepaalde zaken toch niet helemaal duidelijk voor je zijn, dan kun
je terecht bij je decaan, meestal bereikbaar in J7. Ook is het uiteraard mogelijk om samen met je ouders een afspraak
te maken.
Veel succes!
Joost Smit
tel. 221254 (school)
jsmit@sgl.nl
januari 2017
Wijzigingen voorbehouden
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