
DÉ SCHOOL VOOR GYMNASIUM | VWO | HAVO | MAVO | ISK

Je groeit op de RGO

Profiel- en vakkenpakket voorlichting
mavo 3
Donderdag 9 maart 2023
Dhr. M. Meerbach teamleider vmbo/mavo 2-4 & ISK
Mevr. M. Houben decaan mavo



RGO Middelharnis

Agenda

● Welkom
● Stage in mavo 4
● LOB
● GL of TL
● Profiel- en vakkenpakketkeuze
● Inrichting mavo XL
● Van mavo naar havo
● Naar het MBO
● Zermelo
● Afsluiting



Stage 
mavo 4



Stage mavo 4

● In mavo 4 lopen de leerlingen 1 week stage:
● o.v. 9 t/m 13 oktober 2023.
● Tijdens deze stage krijgen de leerlingen opdrachten 

mee als onderdeel van hun PWS (Profielwerkstuk)

● De leerlingen kunnen nu al nadenken over een 
geschikte stageplek.



LOB



LOB

•Loopbaanoriëntatie en begeleiding:
• LOB-lessen
• Qompas (testen, informatie opleidingen en 

beroepen, keuzemogelijkheden)
• LMO-gesprekken

• Stagedag, open dag, proefstuderen of 
intakegesprek? (In M3 en M4)

• Vraag verlof aan via de website.

https://rgomiddelharnis.nl/downloads




GL of TL



Verschil GL of TL

● Gemengde Leerweg
Mavo, maar waarbij een theorievak vervangen wordt 
door een praktijkvak (DVPR bij ons)

● Theoretische Leerweg
Mavo; meer theorie- dan praktijkgericht

Alle mavo 3 leerlingen zijn GL bij ons, voor klas 4 is dat een 
keuze.

○ Brede vorming
○ Meer mogelijkheden open houden
○ Voordelen ondernemen & andere vaardigheden



DVPR



Gemengde leerweg

Klas 3 → klas 4
Gemengde leerweg:  
Vak: Dienstverlening & Producten

• Als je als keuzevak Dienstverlening en Producten 
(DvPr) kiest, dan ben je met 6 vakken automatisch 
een GL leerling;

• Als je als keuzevak Dienstverlening en Producten 
(DvPr) kiest, dan ben je met 7 vakken een TL of GL 
leerling, naar keuze;

• Voor MBO maakt GL of TL geen verschil



Profiel- en 
vakkenpakketkeuze



Profiel- en vakkenpakketkeuze

Klas 3 → klas 4
Profielvak + 2 keuzevakken + eventueel een extra vak
Gemeenschappelijk: Ne, En, wis, LO, ma.

• profiel economie (economie verplicht) 
• profiel zorg & welzijn (biologie verplicht)                           
• profiel techniek (natuurkunde verplicht)  

• 2/3 keuzevakken (6e of extra 7e vak): 
Ak, Bio, DvPr*, Du, Eco, Fra, Gs, Na, Sk 
(alleen vakken die je in klas 3 hebt gevolgd)
(havo 3: dvpr niet. Ak niet met GS en DU niet met FR)



Extra vak

● Naast verplichte vakken en keuzevakken kun je 
een extra vak kiezen. Een extra vak wordt wel voor 
het hele jaar gekozen.

● Bij de keuze voor XL-klas* is een extra vak verplicht.

Voordelen Nadelen
• Breder opgeleid
• Slagingskans vergroten
• Escape voor ander 

keuzevak

• Vollere lesdagen
• Meer huiswerk



Mavo XL



Inrichting mavo XL

● Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands, 
Engels, wiskunde in dezelfde klas

● Werktempo ligt hoog!
● 1 XL (flex)uur per week om verdiepingsstof voor de 

havo aan te bieden.
● Eisen:

• Minimaal 6,8* gemiddeld over kernvakken Nederlands, 
Engels, wiskunde en rekenen

• Voldoende motivatie
• Aangeven in Zermelo
• Verplicht extra keuzevak



Van mavo naar havo



Wat als je naar de havo wil?

Houd rekening met de vakken die je kiest:

• C&M geschiedenis en Duits/Frans
• E&M geschiedenis en economie
• N&G biologie en scheikunde
• N&T natuurkunde, scheikunde

Profiel mavo moet aansluiten op profiel havo en 
voldoende zijn. Tevens heb je met 7 vakken 
doorstroomrecht. 



Naar het MBO?



Naar het MBO

• Bij MBO-opleidingen zijn er bijna geen verplichte vakken 
voor toelating. 

• Wel is het handig om te kijken welke vakken geschikt 
zijn voor de richting die de leerling op wil.

• Let op: bij een beperkt aantal MBO-opleidingen is er 
sprake van numerus fixus: op volgorde van aanmelding 
met beperkt aantal plekken.

• en/of toelatingseisen: denk aan een sporttest, oogtest of 
creatieve opdracht. 

• Bijvoorbeeld bij het Grafisch Lyceum, CIOS, VEVA, 
luchtvaartdienstverlening.

• Voor deze opleidingen is het slim vroegtijdig aan te 
melden en een plan B te hebben.



Zermelo



Zermelo

● Keuzeformulier in Zermelo (webversie)
● Voorlopige keuze invullen vóór 1 april

○ Bespreek je keuze tijdens LMO
○ Bespreek je keuze met vakdocenten
○ Eventueel wordt keuze besproken en/of 

veranderd (cijfermatig, interesse, 
vervolgopleiding)

● Definitieve keuze 20 april.
○ Nadien kan niet meer gewisseld worden.



Webversie in Zermelo



Webversie in Zermelo



Afsluiting



Afsluiting

● In september 2023 is er een voorlichtingsavond 
voor alle ouders van klas 4 mavo.

● Vragen?
○ mrbm@rgomiddelharnis.nl

teamleider mavo klas 2-4 & ISK
○ hbnm@rgomiddelharnis.nl

decaan mavo
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