
Op weg naar klas 4

Informatie voor klas 3Mavo

Maart 2022



• Rapport

• Examen

• Vakkenpakketformulier

• Profiel

• Goed genoeg een keuze maken

• Klas 4  en verder

Van 3M→ 4M

Waar gaat het over:





• Wisselen van profiel mag, als de 
vakken maar kloppen!

• Je mag alleen vakken kiezen die je in 
de 3e klas ook hebt!

• Profielwerkstuk 4M: is onderdeel van 
examen én moet voldoende zijn.

• Als je twijfelt of het klopt met jouw 
vakken voor in je toekomst: kom 
vragen!

Profiel



• 7 vakken examen: 6 theorie en 1 praktijk 
(T&T)

• Een vak extra kiezen mag, dan doe je in 8 
vakken examen. Maar: we kijken naar je 
cijfers én het moet in jouw rooster 
passen! Dat weten we pas begin 
schooljaar. 

• De vakken die je kiest: daar doe je ook 
examen in!

• Wiskunde mag je evt. laten vallen: in 
overleg!

En ook: 



Ná de mavo:

• MBO -ROC, AOC of Vakopleiding 
-2, 3 of 4 jarig
-BBL  of  BOL        

•   Havo, mits…
-Gemiddeld 7
-Motivatie en inzet

→startkwalificatie





En af en toe bijsturen..

Kiezen is: een weg te gaan!



Wat telt bij het kiezen?

* Wat kan ik?

* Wat wil ik er voor 
doen?

* Lijkt het leuk 
genoeg?

•Hoe verdient het?

•Is er werk in te vinden?

•Staat het goed aangeschreven?

•Hoe vinden ouders familie dit

Volg je       : wat is jouw 
droombaan??



Wat helpt jou?

• Lukt het om het beste uit jezelf te halen?

• Mag jij tijd genoeg geven aan je huiswerk?

• Met een mooi doel voor ogen wordt het belangrijk dat je slaagt!

• Dus: wéét waar je het voor doet!



•Wees benieuwd
•Wat zou daar leuk aan zijn?
•Wat moet je daarvoor kunnen?
•Kan ik dat ook? 
•Hoe kom ik daar? 



•Jouw doel is haalbaar!!
•Begin bij jezelf! 
•Als je wat wil, moet je er écht wat voor doen!
•En misschien wel een stap harder lopen voor een 
vak dat belangrijk is voor je, maar moeilijk…
•Kijk steeds achterom: waar word je blij van, wat 
kan je beter..



•Goed geleerd én een goed cijfer…
•Dat zet je in beweging
•Trots op jezelf: ik heb mijn best gedaan!



Qompas

• Zelfkennis, zoeken en spiegelen

• Digitaal Portfolio –overal te zien: belangrijk bij vervolgopleiding!

• Ook zelf te vullen!

• Testen

• Veel extra informatie dmv filmpjes en meer



Eerst: de BOM op Friese Poort: 17 mei!!

•Schoolreis??
•Qompas, mentor
•Onderwijsbeurs  Zwolle
•Testen, posters, sites, mail
•Open dagen
•Gesprekken
•Meeloopdagen
•Numerusfixus..
•Inschrijven vervolgopleiding vóór1 maart 2023



* BOM op Friese Poort: 17 mei!!

*Ga naar open dagen van een MBO nu 
het fysiek kan!

• Friese Poort: 15 maart – studiekeuzedag
• Deltion:18 en 19 maart
• Landstede: 17 en 18 maart
• Friesland college: 9 maart open middag

Vaak is aanmelden wel nodig: kijk op de site!




