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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3Havo 
 

 

 

 

Datum:   20 januari 2022 

Kenmerk: KM212200254/SPP 

Betreft:  extra Wiskunde-B lessen in klas 3 havo 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  
 
In de maanden januari en februari wordt informatie gegeven over de keuze van profielen in 
havo 4, o.a. over de keuze tussen Wiskunde-A en Wiskunde-B.  
In de tweede helft van het schooljaar worden extra lessen gegeven aan leerlingen van 3 
havo, die Wiskunde-B willen kiezen in de 4e klas. Deze lessen komen bovenop het 
bestaande lesrooster, 1 les per week. In magister komt te staan welke dagen dat zijn. 
  
Wiskunde-B is een verplicht vak in het profiel Natuur en Techniek en het wordt aanbevolen 
als je ook Natuurkunde kiest in het N&G-profiel. Voor veel vervolgopleidingen heb je bij N&G 
echter ook genoeg aan Wiskunde-A.  
 
Wij vragen u, ouders/verzorgers, om samen met uw zoon/dochter na te denken over het 

aanbod van extra lessen Wiskunde als voorbereiding op het vak Wiskunde-B. In de extra 

lessen worden specifieke Wiskunde B hoofdstukken uitgelegd en belangrijke algebraïsche 

vaardigheden. Voor overgang naar 4 havo met Wiskunde-B in hun pakket moeten zij de 

extra lessen gevolgd hebben en voor de Wiskunde B toetsen  gemiddeld minimaal een 6,0 

staan. 

Wanneer je als leerling ja zegt tegen de Wi-B lessen, ben je hiertoe verplicht en dus moet je 
2 uur terug komen als je niet naar deze lessen gaat. 
Daarnaast kun je je alleen  terugtrekken van de Wi-B lessen d.m.v. de Wi-B-brief die je kunt 
ophalen bij de coördinator in 308. 
 
Voor overgang naar 4 havo met Wiskunde-B in hun pakket moeten de leerlingen de extra 
lessen gevolgd hebben en voor de Wiskunde B toetsen gemiddeld minimaal een 6,0 staan.  
 
Zou u voor woensdag 26 januari (12 uur) willen laten weten of uw zoon/dochter deze 
wiskunde B lessen wel/niet wilt volgen? De leerling kan zijn keuze doorgeven via 
Magister onder het tabblad ‘activiteiten’. Ook wanneer uw zoon/dochter geen deel gaat 
nemen aan de lessen, dit graag doorgeven. 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Docenten wiskunde 3e klas.             


