
Inhoud van het algemene deel van de 
avond:

- algemene zaken m.b.t. klas 3

- stroom/profielkeuze voorlichting

- informatie over de pilot in p4



u Bijzonder verlof aanvragen: c.coppes.praedinius@o2g2.nl
u Decanen: Hero Boonstra en Willy Reinalda
u Veel informatie te vinden op de website, zoals jaarrooster, 

proefwerkrooster enz.
u Ziekmeldingen via meldkamer (John Kleve), 050-3210533, 

mailen is ook mogelijk: meldkamer@praedinius.nl (ook voor 
herstelmelding). Digitaal ziekmelden via magister is ook 
mogelijk.

u 7 en 14 oktober: 'Jij en je gezondheid': Leerlingen vullen in 
de klas de digitale vragenlijst Jij en Je Gezondheid in. De 
vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze 
zich voelen en over hun leefstijl. Daarnaast worden lengte 
en gewicht gemeten van deze leerlingen. Er komt een 
verpleegkundige mee van de GGD.

u https://info.jijenjegezondheid.nl/
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- Docentenspreekuur op 10 december, mentorspreekuur op 4 
maart.

- Checkthebizz op 31 januari: ouders gevraagd om mee te 
fietsen, opgeven bij Willy Reinalda

- Extra mentoruur in periode 3

- Huiswerkklas dit jaar via Klassestudent: Suzanne van Bosbeek



Wat kun je, wat wil je, wat moet je, wat mag je?

STROOM- EN PROFIELKEUZE IN KLAS 3



Tweede Fase:

Er zijn 4 profielen, waarover later meer.
Het lesprogramma van elke leerling kent :
u Een algemeen deel met voor iedereen 

verplichte vakken
u Profielvakken
u Profielkeuze vakken
u Vrije ruimte -> wordt gevuld met een 

verplicht keuzevak / breed aanbod in klas 
4 / PG+ / voorbereiding 
Rome/Griekenlandreis



De 4 profielen:

u Cultuur en Maatschappij (CM) Biedt toegang tot alfa- en gamma-
gerichte universitaire en HBO-studies. 

u Economie en Maatschappij (EM) Biedt toegang tot gamma-
gerichte universitaire en HBO-studies. 

u Natuur en Gezondheid (NG) Biedt toegang tot universitaire en 
HBO-studies voor levenswetenschappen. Voor veel studies is 
natuurkunde  vereist 

§ Natuur en Techniek (NT) Biedt toegang tot bèta-gerichte universitaire 
en HBO-studies. 



Hoe gaat het Praedinius hiermee om?

u Profielkeuze in twee stappen.

u Voor klas 4 keuze voor een stroom (M-stroom, N-
stroom, T-stroom);

u Voor klas 5 keuze voor een profiel (CM, EM, NG of 
NT)

u Je kiest dus op een later moment je profiel. 
Voordeel: je kunt langer opties open houden en 
eind klas 4 nog een keus mogelijk uit 2 of soms 3 
profielen. 

u Met name: de mogelijkheid om vanuit de N-
stroom alsnog CM of EM te kiezen.



De stromen in klas 4:

u M-stroom -> leidt naar CM of EM

u N-stroom -> leidt naar NG of NT, maar CM en EM 
kunnen vaak ook nog, mits geschiedenis is 
gekozen

u T-stroom -> voor Technasiumleerlingen



Doorstroomkeuzetabel





Klas 5

u Per profiel een gemeenschappelijk deel, verplichte 
profielvakken, profiel-keuzevakken en vrije 
keuzevakken

u Om de optie CM / EM open te houden voor klas 5 
moet in klas 4 geschiedenis worden gekozen

u Keuzevak: dit kan elk vak zijn dat in klas 4 is gevolgd



Stappen in de pakketkeuze
u 30 september 2019 : invullen van de 

beroepskeuzetest
u 5 t/m 8 november: Roderesch -> uitslag 

van de test / informatie over opleidingen 
(brief hierover voor de herfstvakantie, denk aan vervoer)

u Januari-februari 2019: in mentorlessen 
aandacht voor pakketkeuze

u januari 2019: voorlichting over de inhoud 
van verschillende vakken in de bovenbouw

u 31 januari: checkthebizz, bezoeken aan 
bedrijven



Stappen in de pakketkeuze - 2
u Week van 10 februari: invoeren pakketkeuze
u Week van 24 februari: rapportvergaderingen waar 

ook de gekozen pakketten worden besproken
u 4 maart: mentorspreekuur
u Juni: leerlingen controleren nog 1x hun pakket. Ouders 

krijgen mail met verzoek om mee te kijken. Daarna zijn 
pakketten definitief.



Ook goed om te weten
u Kinderen sluiten studies of beroepen uit, doordat ze er 

niet bekend mee zijn. Goed rondkijken en een open blik 
bij hen, bij ons en bij u is dus belangrijk 

u Sommige kinderen hebben de neiging hun pakketkeuze 
te laten bepalen door het feit dat ze bij en vriend(in) in 
de klas willen.

u De klassenindeling in klas 4 wordt geheel bepaald door 
de pakketten. Dit is noodzakelijk om zo goed mogelijke 
roosters te kunnen maken.



Hoofdbrekens:
u Latijn of Grieks?

u Wel of niet Technasium (O&O)?

u Wiskunde A of B?

u Keuze breed houden of alvast 
voorsorteren?



Latijn of Grieks
u Is voor sommige leerlingen een dilemma
u Is voor vrijwel geen enkele vervolgstudie echt een 

relevante keuze
u Wordt uitgebreid besproken op de 

vakkenvoorlichting in februari  en daarna eventueel 
nog in de vaklessen

u Beste criterium is meestal: welke van de 2 vind je het 
leukst om nog 3 jaar mee verder te gaan

u Elke leerling mag een tweede klassieke taal kiezen



Technasium
u In de T-stroom zitten leerlingen met O&O (T-stroom 

is in feite N-stroom met O&O).
u In de T-stroom volgen leerlingen geen PG+
u In klas 5 en klas 6 maakt O&O deel uit van het 

vakkenpakket in het NG- of NT-profiel.



Technasiumprojecten in klas 4/5:
Klas 4: 
u Klimaatadaptie in de stad Groningen, opdracht van Sweco
u Oplossingen voor plastic, RoyalHaskoningDHV
u Keuzeopdracht van de RUG (met twee dagen les op RUG)
u Keuzeopdracht bedrijfsleven (verschillende opdrachtgevers).

Klas 5: 
2 grote projecten, door de leerlingen gekregen van een eigen 
opdrachtgever.

Vragen: Willy Reinalda (w.reinalda.praedinius@o2g2.nl )
of
Michel Romeijn ( m.romeijn.praedinus@o2g2.nl)



Wiskunde A,B,C,D

In klas 4 kiezen leerlingen wiskunde A/C of wiskunde B.
De docent wiskunde begeleidt de leerlingen bij de keuze 
welke wiskunde het best bij de leerling past. 

Zie voor meer informatie het blauwe papier dat u krijgt 
uitgereikt.



Klas 1, 2, 3

Wiskunde

Klas 4

Wi A/C

Wi B

Klas 5, 6

Wi C

Wi A

Wi B

Wi B en D

Profiel

CM

EM en NG (en CM)

NG en NT 
(en CM/EM)

NT



Voor vragen kunt u ons altijd mailen!

De eigen mentor 

De decanen: 
h.boonstra.praedinius@o2g2.nl
w.reinalda.praedinius@o2g2.nl
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