
MLG logo

Gemeenschappelijk Deel Naam Leerling : …………………………………………………………
CE G
CE G Leerlingnummer : …………………………………………………………

G
G Klas : …………………………………………………………
G
G Mentor : …………………………………………………………

Keuze uit: Frans (fa) CE
Duits (du) CE
Spaans (spa) CE

Bijzonderheden om op te letten:
CE
CE

Keuze uit: Kunst beeldende vorming (kubv) CE
Kunst drama (kudr) CE Als je naast Engels en Frans, Duits of Spaans in het gemeenschappelijk deel
Kunst muziek (kumu) CE nog een derde moderne vreemde taal wilt kiezen, zet dan in het gemeen-
Filosofie (fil) CE
3e moderne vreemde taal CE taal.

Keuze uit: Aardrijkskunde (ak) CE
Maatschappijwetenschappen (maw) CE
Economie (ec) CE Wiskunde

Wiskunde C mag worden vervangen door Wiskunde A of B

Wiskunde A mag worden vervangen door Wiskunde B

CE Een combinatie van wiskunde A, B of C is niet toegestaan
CE
CE

Keuze uit: Management & organisatie (mno) CE
Aardrijkskunde (ak) CE
Maatschappijwetenschappen (maw) CE Onderzoek & Ontwerpen mag alleen in combinatie met profiel NG of NT
3e moderne vreemde taal CE

Onmogelijke combinaties van vakken
CE Het MLG biedt veel verschillende vakken aan. Door dit aanbod zijn er  
CE combinaties van bepaalde vakken niet mogelijk omdat deze

Keuze uit: Wiskunde A (wia) CE vakken op hetzelfde moment ingeroosterd moeten worden.
 Wiskunde B (wib) CE Kies daarom uit elk van onderstaande banden maximaal één vak:
Keuze uit: Natuurkunde (na) CE 1    o&o*     fil *    kubv    kudr

Onderzoek & ontwerpen (o&o) 2    bsm     inf     kumu    fa
Aardrijkskunde (ak) CE 3    maw     na

4    wic      mno      bi

CE
CE
CE Bijzondere deelvakken

Keuze uit: Informatica (inf) Cam en c&w kunnen alleen als extra (deel)vak worden gekozen.
Onderzoek & ontwerpen (o&o)
Biologie (bi) CE

Vak(ken) in Vrije Deel
(zoals hierboven beschreven) is het desondanks mogelijk dat een bepaalde

deelvak Cambridge (cam)
deelvak cultuur & wetenschap (c&w) met het rooster aan de slag. Wanneer een bepaalde combinatie niet blijkt

Verplichte Activiteiten
V

Internationalisering V          Handtekening ouder/verzorger : …………………………
Mentoraat V
Studium Generale V

                             Akkoord mentor : …………………………

Wiskunde C (wic)
Geschiedenis (gs)

□□  Economie en Maatschappij

*  o&o en filosofie worden in combigroepen gegeven op de Kerklaan bij het 
Harens Lyceum.

te kunnen zal dat voor de zomervakantie worden overlegd.

Wanneer rekening wordt gehouden met de onmogelijke combinaties

combinatie van vakken niet plaatsbaar blijkt. De roostermakers gaan in juni

Maatschappijleer (ma)

Profielwerkstuk

Bewegen Sport & Maatschappij (bsm)

Willekeurig ander (profiel-)vak

Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

□□  Cultuur en Maatschappij

Economie (ec)
Wiskunde A (wia)
Geschiedenis (gs)

Scheikunde (sk)

□  Natuur en Techniek

Niet elk vakkenpakket is plaatsbaar

Lichamelijke opvoeding (lo)

Natuurkunde (na)

Rekenen (rek)

Keuzekaart   VWO  2017

Nederlands (ne)

schappelijk deel een "P" (profielvak) of een "V" (vak in vrije deel) achter deze

Engels (en)

□  Natuur en Gezondheid

3e moderne vreemde taal

Scheikunde (sk)
Biologie (bi)

Wiskunde B (wib)
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