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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Bijlage bij de brief 20230321-2266 

 
 
Instructie invullen Profielkeuze Zermelo voor de leerling 
 
1 Ga op je laptop naar Zermelo en kies “Login met single-sign-on”: 
 

 
 Ga naar de Portal 
 
 
2 Kies aan de linkerkant  voor mijn keuzepakket 

  
 
3 Ga naar “”2023-2024 vakkenpakket m4” en druk op “kiezen” en vul vervolgens je pakket in  
 
 
4 Loop alle vragen langs die gesteld worden en maak je keuzes: 
 

 
 
 

 
 
 
 
Afhankelijk van de profielkeuze volgen er verschillende vervolgvragen waar je keuzes moet 
invullen. 
 

mailto:info@hetvlc.nl


 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: info@hetvlc.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aandachtspunten bij het kiezen van een extra vak: 

• Als een leerling voor een vak gemiddeld een 6.5 staat mag hij/zij dit vak kiezen als 

extra vak. Rooster technisch kan het voorkomen dat het niet mogelijk is het extra vak 

in te roosteren. Het extra examenvak volg je tot en met het examen. 

• LO2 kan niet als extra examenvak gekozen worden omdat LO2 niet af te sluiten valt 

als het niet is ingeroosterd. Je zal dan LO2 als vak in het vrije deel moeten kiezen en 

één van de 2 keuzes uit het vrije deel als extra vak moeten kiezen. 

• Leerlingen met een extra examenvak hebben het recht om door te stromen naar de 

havo, wanneer zij voldoen aan de zak-/slaagregeling op basis van 8 vakken. 
• Leerlingen zonder extra vak kunnen doorstromen als ze aan de doorstroomeisen 

voldoen:  

1. Een positief (studie-)advies van de meerderheid van de lesgevende docenten van de 

examenvakken in mavo 4. 

2. Het gemiddelde cijfer van de mavo-examenlijst moet afgerond een 6,5 zijn. Dit is 

gebaseerd op de eindcijfers (gem van alle SE vakken + gem van het CSE), afgerond 

op 1 cijfer achter de komma, van 7 vakken. 

3. Voor 1 april moet het “Mentorinformatieformulier” ingevuld en ingeleverd zijn bij 
de mentor. De mentor van mavo 4 zorgt ervoor dat dit bij de mentor van volgend 

schooljaar komt. 

4. Het mavoprofiel moet zo veel mogelijk aansluiten op het te kiezen havoprofiel. 

5. De leerling moet bereid zijn om (desnoods na het mavo-examen, maar voor de 

zomervakantie) een aansluitingsprogramma te volgen als dit nodig is voor het kiezen 

van een profielvak of het wegwerken van een achterstand 

 
 
5 Dit is het overzicht van je keuze: kies voor “opsturen” om het in te leveren. “ 

Wijzigen kan tot 14 april! 
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