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Inleiding
Dit boekje is voor de leerlingen die doorstromen naar 3 vmbo-k en voor hun ouders.
Op Scholengemeenschap Reigersbos wordt op het vmbo-k het profiel economie en ondernemen
aangeboden. SGR heeft hiervoor gekozen, omdat dit profiel een brede basis geeft om succesvol naar
het MBO door te stromen. Leerlingen die op SGR het vmbo-k diploma hebben behaald stromen uit
naar alle richtingen van het MBO, dus ook naar technische richtingen.
In leerjaar 3 en 4 volgen alle leerlingen de profielvakken die bij economie en ondernemen passen. Je
moet hierbij denken aan de vakken administratie, commercieel, automatisering, magazijn en
secretarieel.
Naast de profielvakken kiest iedere leerling voor het derde leerjaar drie keuzevakken. Alle leerlingen
doen het keuzevak mens en activiteit. Daarnaast kies je één van de volgende mogelijkheden:
 Verdieping wat betreft economie en ondernemen. Daarbij horen de keuzevakken marketing
en presenteren-promoten-verkopen.
 Verbreden in sport. Daarbij horen de keuzevakken sport-bewegen en voorkomen ongevallenEHBO.
Met behulp van dit boekje ga je in de mentorlessen de keuzemogelijkheden verder onderzoeken. In
de derde week van maart vul je jouw keuzekaart in.
Wil je goed kiezen, dan moet je goed geïnformeerd zijn. Het LOB-programma, de gesprekken met de
loopbaancoach, de voorlichtingsavond, mentorlessen, de informatie uit dit boekje en vooral ook de
gesprekken met ouders, mentoren, vrienden en familie helpen je een verantwoorde keuze te maken.
Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om de mentor of
de schooldecaan te raadplegen.
Succes met je keuze.

Erik Baaijens,
Afdelingsleider onderbouw
baa@sgreigersbos.nl

Dhr. Groenewoud,
decaan vmbo
gw@sgreigersbos.nl

Schema vakken leerjaar 3 en 4
In het onderstaande schema zie je onder de rode streep de vakken die je in het derde leerjaar gaat
volgen. Links staan de verplichte profielvakken die bij het profiel economie en ondernemen passen.
Rechts staan de keuzevakken, zoals op de vorige bladzijde aangegeven.

Hierna volgt per keuzemogelijkheid een korte introductie en per onderdeel een uitgebreide
beschrijvingen van deeltaken en leerdoelen.

Opdracht:
1. Leerlingen werken in tweetallen
2. Elk keuzevak wordt bestudeerd door:
a. Eerst zachtjes de introductietekst van het keuzevak te lezen
b. Vervolgens aan je klasgenoot vertellen of je dit leuk lijkt, of het bij jouw persoon past
en waarom
c. Je leest stil je deeltaken en de leerdoelen van het keuzevak door en onderstreept de
woorden die je niet kent. Als je het doorgelezen hebt, probeer je er samen achter te
komen wat het woord betekent. Gebruik eventueel een woordenboek (boek,
computer, telefoon).
d. Ben je van mening veranderd naar aanleiding van het lezen van de deeltaken en
leerdoelen?
 Doe het bovenstaande voor elk keuzevak.
3. Vul de keuzekaart achterin het boekje alvast in. Leg aan je klasgenoot uit waarom jij die
keuze gaat maken.

Sport-bewegen en voorkomen ongevallen-EHBO
Vind je sport/gym hartstikke leuk? Ben je vaak op de sportvelden te vinden? Wil je later een beroep
uitoefenen wat met sport heeft te maken (gymleraar, trainer/coach, instructeur)? Of ben je gewoon
benieuwd hoe het is om de organisatorische kant van sport te leren kennen? Als je een of meerdere
van deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is het keuzevak sport en bewegen wat voor jou!
Je leert eenvoudig regelende taken uitvoeren bij sport en bewegen. In verschillende stappen leer je
hoe het is om een gymles te geven en wat er allemaal bij komt kijken als je in een groepje een
sportdag moet organiseren. Sport en bewegen bereidt jou voor op een sportopleiding op MBO
niveau , bijvoorbeeld de Sportacademie van ROCTOP of MBO Sport & Bewegen van het ROC.
Voorkomen van ongevallen en EHB(S)O
Natuurlijk kan er tijdens het geven van je gymles of tijdens een door jouw georganiseerd evenement
een ongelukje gebeuren. Een pleister plakken kan iedereen, maar wat als er nou iets gebeurd dat
ernstiger is, zoals een botbreuk? Weet je dan hoe je precies moet handelen? Wat kun je zelf
behandelen en wanneer moet je 112 bellen? Bij dit keuzevak leer je om te gaan met veiligheid en
preventie van ongelukken. Daarnaast leer je uiteindelijk eerste hulp te verlenen bij ongelukken en
haal je een officieel EHBO-diploma.

 Zie bijlage 3 en 4 voor de
deeltaken en leerdoelen van dit
keuzevak!

Presenteren-promotie-verkopen en marketing
Heb je weleens gedroomd over je eigen winkel of je eigen onderneming?
Het keuzevak presenteren, promoten en verkopen leent zich daarvoor. Je leert wat er allemaal komt
kijken bij het werken in een winkel en waar je allemaal rekening mee moet houden als je in een
winkel werkt. Denk aan het soort artikel dat je verkoopt en op welke manier je jouw producten
presenteert om klanten aan te trekken. Dit kan op verschillende manieren van communiceren,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van social media en de juiste reclame. Hierbij moet je rekening
houden met het verstrekken van de juiste informatie en instructie aan de doelgroep.
De juiste promotieactiviteiten beoordelen, verbeteren en uitvoeren leer je tijdens presenteren,
promotie en verkopen.
Ben je eigenwijs, ondernemend en wil je weten hoe je jouw ideeën kunt omzetten in winst? Ben je
goed in organiseren en sta je nooit met je mond vol tanden? Dan is marketing echt iets voor jou.
Constant word je van alle kanten beïnvloed. Door je vrienden en klasgenoten bijvoorbeeld, maar ook
door reclame. Reclame kan nuttige informatie bevatten, maar reclame kan ook iets mooier maken
dan het eigenlijk is. Hoe dit en allerlei andere zaken werken, leer je bij ons!

 Zie bijlage 5 en 6 voor de deeltaken en
leerdoelen van dit keuzevak!

Voor iedereen verplicht het keuzevak:
PLANNEN EN ORGANISEREN WIE WIL DAT NOU NIET?
Het optreden van Beyoncé bij de Superbowl, de nieuwe wereldtour van Rihanna of de nieuwe
parfumlijn van Kim Kardashian..
Activiteiten organiseren is een vak apart! Al vanaf het begin leer je hoe je een activiteit moet
organiseren. Als eerste is het belangrijk om te weten wat voor doelgroep je voor je hebt, om te
weten wat zij leuk vinden en natuurlijk hoe je ze het best kan begeleiden. Of het nou gaat om het
plannen van een wereldtour, of het plannen van een activiteitenweek voor brugklassers, in alle
gevallen wil je dat een ander in actie komt om iets te gaan ondernemen. Bij dit verplichte keuzevak
gaan wij hier allemaal op in!

 Dit keuzevak hoef je niet verder te bestuderen, want alle
leerlingen volgen dit vak!

Keuzeformulier 3 vmbo k
In leerjaar 3 vmbo k volg je het profiel economie en ondernemen. Iedereen volgt de basisvakken van
dit profiel. Naast de basisvakken maakte een keuze uit onderstaande keuzedelen. Je geeft je eerste
keuze aan door een 1 in het vakje te zetten. Je tweede keus geef je aan door een twee in het vakje te
zetten. Je wordt zoveel mogelijk geplaatst op het keuzevak van jouw eerste keuze. Bij onvoldoende
aanmeldingen wordt het vak niet aangeboden. Wil je meer informatie, dan kun je terecht bij je
mentor of dhr. Baaijens.

Verdiepen in economie en ondernemen
 Marketing
 Presentatie, promoten en verkopen

Verbreden in sport en veiligheid
 Sport en bewegen
 Voorkomen van ongevallen en EHBO

Handtekening leerling:

Handtekening ouder:

Binnenkort krijg je een officiële keuzekaart die door jou en de ouder/verzorger
ondertekend dient te worden. Dat formulier lever je uiterlijk 29 maart 2017 in
bij de mentor, dhr. Sitters.

