
Stroomkeuze
Online voorlichting voor 

ouders en leerlingen klas 3
november 2021

Microfoon uit, camera is niet noodzakelijk.

Vragen via de mail: h.franken@stgs.nl



Decaan
● organisatie studievoorlichting
● advies studie en beroep klas ⅚
● contacten HBO WO
● Gesprekken met leerlingen/ouders
● afnemen AOB test (extern bureau)
● Aansturen mentoren bij lessen 

keuzebegeleiding



STGS



  UITGANGSPUNTEN
- brede algemene ontwikkeling  

(Salite Altius)

- capaciteiten (Leerlingen uitdagen) 
- interesses 
- combineren



DE TOEKOMST

• goede aansluiting op het 
vervolgonderwijs

• Voor de meeste leerlingen van 
onze school: HBO of WO



TWEEDE FASE

- een brede algemene 
ontwikkeling

- optimale voorbereiding op 
een vervolgstudie (meer 
zelfstandigheid van de 
leerling)



STUDIELAST
- 4800 klokuren over 3 jaar

- 1600 klokuren per jaar

- 40 lesweken van 40 klokuren

- 25 klokuren per week op school 
dus…minstens 10 klokuren huiswerk



DE VIER PROFIELEN 
IN DE TWEEDE FASE

• NT Natuur en techniek
• NG Natuur en Gezondheid
• EM  Economie en Maatschappij
• CM Cultuur en Maatschappij



OPBOUW VAN DE 
VERSCHILLENDE 

PROFIELEN 
gemeenschappelijk deel
profieldeel:

• verplichte profielvakken
• keuze profielvakken

keuze deel:
• keuze-examenvak
• door school in te vullen deel
• eventueel extra examenvakken

   



KIEZEN!
Uitgestelde profielkeuze in klas 3:

Maatschappijstroom = dubbelprofiel CM en EM

Natuurstroom = dubbelprofiel NG en NT

In klas 4 wordt de definitieve keuze voor
het eindexamenprofiel gemaakt: 

de profielkeuze



Gemeenschappelijk deel
NEDERLANDS
ENGELS
KLASSIEKE TAAL
LICHAMELIJKE OPVOEDING
MAATSCHAPPIJLEER

Schoolspecifiek deel
AARDRIJKSKUNDE (Kun je in elk profiel kiezen)

FILOSOFIE (Ter kennismaking)



NIEUWE VAKKEN

Maatschappijleer (Half jaar/ helft met PWS)

Filosofie
Kunstvak (Drama, alleen in M-stroom)



De vakken in klas 4

MAATSCHAPPIJ-STROOM
(CM+EM)

Gemeenschappelijk deel

Wiskunde Maatschappij
Geschiedenis
Kunstvak (toneel)
Aardrijkskunde
Filosofie
Duits
Frans
Economie

NATUUR-STROOM
(NG+NT)

Gemeenschappelijk deel

Wiskunde Natuur
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Aardrijkskunde
Filosofie

Kies twee van de drie 
vakken:

Duits, Frans, Economie



Wiskunde in de tweede fase
klas 4

Wiskunde M klas 4: 
• Kansrekenen
• algebra en 

functieanalyse
• Veel herhaling van 

de onderbouw
• 1 blok per week

Wiskunde N klas 4: 
• Kansrekenen
• Veel algebra en 

functieanalyse
• Weinig herhaling 

onderbouw
• Tempo ligt hoger
• 1,5 blok per week



KEUZEDEEL
 MET EEN SCHOOLEIGEN INVULLING

IN KLAS 4

CMS  120 slu
(Cultuur en maatschappij en sport)

LOB     40 slu
(Loopbaanoriëntatie en begeleiding)

Cursus omgaan met geweld     10 slu



CMS
Cultuur  Maatschappij en Sport

sinds 1999
in klas 4 en 5

120 slu
verdeling 40/40/40



CULTUUR

• Theaterbezoek
• Museum
• Speelfilm bekijken
• Toneelspelen/muziekles

Andere activiteiten in overleg met 
CMS- coördinator



SPORT

Sportbeoefening 
buiten de lessen L.O. op school.

- bij de eigen sportvereniging
- een eigen sportprogramma in overleg met 

de CMS- coördinator



Maatschappelijke stage
• uitgangspunt: 

leerlingen zoeken zelf hun stageplek en 
kunnen, als ze dat willen,  hulp krijgen.

• buiten school: elke non-profit organisatie 
of instelling

• binnen school: leerlingenraad ; crew ; 
medezeggenschapsraad ; mediatheek; 
Addidi project = bijles geven aan 
onderbouwleerlingen



Maatjesproject Taaltuin

 

De Basisschool deTaaltuin heeft een schakelklas van twintig 
leerlingen van ongeveer tien jaar oud met een forse 
taalachterstand. Elke week bezoeken onze stagiaires hun 
‘maatje’ en gaan een uurtje met hem of haar aan de slag: 
samen aan het werk met allerlei opdrachten en projecten.



ZORG GROEP ARGOS

• Oud leerling met hoge functie
• Vrijwilligerswerk bij bejaarden
• Kan bijdrage leveren bij aantonen 

motivatie voor geneeskunde opleiding



MODERNE VREEMDE 
TALEN

Versterkt Taal Onderwijs VTO

-ERK   Europees Referentie Kader 
-toetsen internationaal erkend
-Frans (Delf)
-Duits (Goethe)
-Engels (Cambridge)



PUBERBREIN….

HOE KIES JE?



Argumenten om de keuze te 
bepalen

• Vaardigheden
• Interesse
• Toekomstbeeld
• Natuurstroom geen extra moderne 

vreemde talen 
• Maatschappijstroom geen exacte vakken, 

maar die kunnen altijd nog via een extra 
jaar bijgespijkerd worden……



Hoe wordt het keuze- 
proces ondersteund?

-Keuzebegeleiding:     Qompas klas 3 t/m 5
-AOB TalentCompaz test 06 t/m 9 december 2021
-Beroepenmarkt 3 februari 2022   
-Oudleerlingen-middag  februari 2022
-Vakdocenten + advies   na tweede toetsweek
-Mentorgesprekken     wekelijks
-Gesprekken met ouders! vanaf deze week…..

-inleveren stroomkeuze  18 maart 2022
-individueel gesprek na 18 maart     
-mutatiestop stroomkeuze   31 maart 2022



Waar moet je in klas 3 voor 
kiezen?

• Maatschappijstroom 
   (combinatie CM+EM)
In klas 4 kiezen voor CM of EM

• Natuurstroom 
   (combinatie NG+NT)
In klas 4 kiezen voor NG of NT



NATUURSTROOM
❑  Natuur-stroom, dat betekent dat ik de volgende vakken volg:

Nederlands Biologie
Engels Scheikunde
Aardrijkskunde Natuurkunde
Maatschappijleer Wiskunde N
Filosofie
LO 

Klassieke taal :
❑ Latijnof
❑ Grieks

Ik kies twee van de volgende drie vakken:
❑ Duits
❑ Frans
❑ Economie



MAATSCHAPPIJ STROOM
❑ Maatschappij-stroom, dat betekent dat ik de volgende vakken volg:

Nederlands Geschiedenis
Engels Frans
Aardrijkskunde Duits
Maatschappijleer Wiskunde M
Filosofie Economie
LO Kunstvak (drama)

Klassieke taal:
❑ Latijnof
❑ Grieks

Ik kies als extra examenvak (niet verplicht):
❑ tweede klassieke taal
❑ ander vak: _____________________________ 



Aanvulling 
 

EXTRA VAKKEN:

Het beleid van school met betrekking tot de keuze van extra vakken is aangescherpt. 

Hoewel de school de keuze voor (een) extra vak(ken) stimuleert, zijn er twee situaties denkbaar 
waarin het niet lukt de leerling in een lesgroep voor dit extra vak te plaatsen:

• De lesgroepen voor het betreffende vak hebben het maximum aantal van 32 reguliere leerlingen 
bereikt. De school krijgt geen financiën voor het inroosteren van extra vakken en dit betekent dat 
er geen extra lesgroepen gevormd kunnen worden voor leerlingen met extra vakken.

• Het lesrooster maakt het onmogelijk om de lesuren van (het) extra vak(ken) voor de leerlingen in 
te roosteren.

• Als gymnasium zullen we een leerling, die een tweede klassieke taal als extra vak kiest, in 
principe altijd in een lesgroep bij deze tweede klassieke taal plaatsen. 

• Een leerling die voor (een) extra vak(ken) in een lesgroep is geplaatst, verplicht zich (het) 
vak(ken) in ieder geval te volgen tot en met toetsweek 2.

• Een leerling heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om, als hij niet geplaatst kan worden in een 
lesgroep bij dit extra vak, het vak op eigen gelegenheid, met incidentele ondersteuning van de 
vakdocent, te volgen.

 











Registratie van de 
stroomkeuze

• Het stroomkeuzeformulier komt digitaal  
beschikbaar. Dit moet ingevuld en ondertekend 
worden door ouders en leerling vóór de 
mutatiedatum.



Keuzes en doubleren
• Combinatie van de diverse adviezen is van groot belang, 

praat erover met vakdocenten, mentor en decaan
• Als een leerling tegen de adviezen in kiest, gelden de 

volgende voorwaarden:  
1. er is voldaan aan de algemene 

bevorderingsnormen, én 
2. de leerling heeft voor de vakken wiskunde, 

scheikunde, natuurkunde en biologie minimaal een 6,0 
als eindcijfer op het rapport staan. 

• De docentenvergadering geeft een bindend profieladvies
• Bij doubleren in klas 4 moet de andere stroom worden 

gekozen



Beroepenmarkt 03-02-2022
Wilt u als ouder een rol 
spelen bij dit belangrijke 
keuzeproces van de 
leerlingen van klas 3, dan 
nodig ik u van harte uit om 
zich op te geven als 
enthousiaste voorlichter 
voor de 
BEROEPENMARKT die 
op  donderdag 03 februari 
2022 georganiseerd wordt.
Fysiek of online!
beroepenmarkt@stgs.nl





   VRAGEN STELLEN VIA DE E-MAIL decaan@stgs.nl

ANTWOORDEN KOMEN ZSM OP DE WEBSITE VAN SCHOOL



https://drive.google.com/file/d/17hjFp4U0_
LcjRHdsvc8uHgLzaMsNyUOY/view?usp=d
rive_web




