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Uw zoon of dochter zal nu een keuze moeten maken om in het tweede leerjaar, naast
alle andere vakken, door te gaan met het vak Duits of met Frans. Daarbij is het van belang dat de leerling het vak kiest wat hem of haar het beste ligt. De cijfers op de rapporten geven daarbij natuurlijk houvast.
Als uw zoon of dochter kiest voor Duits in klas 2 dan krijgt hij/zij dat vak ook aangeboden
in klas 3 kader en kan er niet meer overgestapt worden naar Frans. Kiest uw zoon of
dochter voor het vak Frans dan krijgt hij/zij dat vak ook aangeboden in klas 3 kader en
kan er niet meer overgestapt worden naar Duits.
Voor de leerlingen die twijfelen of kaderniveau haalbaar gaat worden in klas 3 en aan het
eind van de tweede klas wellicht het advies krijgen om het basisniveau te gaan volgen, is
het verstandig om voor Duits te kiezen. Alleen Duits wordt mogelijk aangeboden in klas 3
en op basisniveau is er geen mogelijkheid om voor Frans te kiezen.
Tot slot voor de leerling die goed is in taal en die hoge cijfers haalt voor de vakken in het
algemeen bestaat er de mogelijkheid om te kiezen voor Frans en Duits. Dat betekent wel
een verzwaring met 2 extra lesuren vreemde taal per week. Dit is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Geef je aan dat je dit wil en vinden wij je hiervoor geschikt dan betekent dit dat
je het gehele jaar 2 uur extra vreemde taal krijgt. Let op! Het steunuur (Nederlands en
rekenen) komt voor die leerlingen te vervallen.
Graag het keuzeformulier ingevuld via uw zoon/dochter inleveren bij de mentor voor
vrijdag 18 mei a.s. Mocht u nog vragen hebben dan graag contact met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
J.C.Bregman
Teamleider onderbouw
020 – 579 72 72
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
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April 2018,
Keuze formulier voor Klas 2
Naam:

Klas:

Graag 1 vakje aankruisen.
Frans
Duits

Duits

F

Frans en Duits

Motivatie waarom je voor Frans of Duits kiest of voor Frans en Duits
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening leerling

: ……………………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger: ……………………………………………………….

