
 

 

Keuzeformulier keuzevakken 2021-2022 

 

Op dit keuzeformulier geef je je keuze aan. De uitleg van de keuzevakken kun je terugvinden 
in het keuzeboekje dat je ook op de portal kunt vinden. Ook heb je op 20 april uitleg gehad 
over de keuzevakken. 
 

De BB en KB leerlingen kruisen 4 keuzevakken aan als 1e keus, dit zijn de keuzevakken die 
je het liefst wilt volgen. Bij 2e keus worden 2 keuzevakken aangekruist, dit is je tweede 
keuze. 
De BB leerlingen die de doorlopende leerroute naar MBO Agro kiezen, hebben maar een 
beperkte keuze uit 7 keuzevakken (zie uitleg in het keuzeboekje). Hieronder de keuzevakken 
met een *. 
 
De GL leerlingen kruisen 2 keuzevakken als 1e keus aan, dit zijn de  keuzevakken die je het 
liefst wilt volgen. Bij 2e keus worden 2 keuzevakken aangekruist, dit is je tweede keuze. 
 
De BB en de KB leerlingen krijgen 4 keuzevakken aangeboden, 2 in het derde en 2 in het 
vierde leerjaar, de GL-ers 1 keuzevak per leerjaar. Het hGL volgt in het derde jaar 1 
keuzevak en in het vierde leerjaar het keuzevak Ondernemen.  
We zullen proberen zoveel mogelijk jouw keuzes te honoreren. 
 
LET OP: De keuzes worden gemaakt voor leerjaar 3 en 4.  

Wil je ervoor zorgen dat dit keuzeformulier uiterlijk 12-05-2021 bij de mentor is ingeleverd 

met een handtekening van je ouder(s)/verzorger(s)? 

 

Keuzevak 1e keus 2e keus 
1. Het groene machinepark (grmp) *   
2. Tuinontwerp –en aanleg (toa)                     
3. Werken in tuin & landschap (wtl)   
4. Bloemwerk (blwk)   
5. Groene vormgeving en styling (grvs)   
6. Groei voorbereiden (grvb) *   
7. Groei en oogst (greo) *   
8. Houden van dieren (hvdr) * € 38,75   
9. Gezonde dieren (gzdr) *   
10. Voeding: hoe maak je het? (voed)   
11. Ondernemen (ondn)   
12. Praktisch booglassen (prbl) *   
13. Fotografie (foto)   
14. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten 

(osba) € 75,00 
  

15. Keuken (keu)   
16. Robotica (robo) *   

* keuzevakken voor de doorlopende leerlijn MBO Agro   

Naam:           Klas: 

Datum:           Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 


