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Beste B-leerling,  
 
Aan het eind van het tweede schooljaar heb je twee keuzes gemaakt. Eén keuze betreft de talen 
Frans en Duits, de andere keuze betreft de kunstvakken. 
 
Frans of Duits 
Leerlingen die in de derde klas havo gaan doen krijgen zowel Frans als Duits aangeboden. Leerlingen 
die in de derde klas mavo gaan doen krijgen Frans óf Duits, afhankelijk van hun keuze en de 
geschiktheid voor het vak. 
Omdat nu nog niet voor alle leerlingen duidelijk is of zij in de derde klas havo of mavo gaan doen 
maakt elke B-leerling een keuze voor Duits of Frans. Ga je naar de mavo dan is dit je keuze, ga je naar 
de havo dan krijg je beide talen. 
 
De bedoeling is dat je een weloverwogen keuze maakt en daarbij rekening houdt met je 
toekomstwensen en de mogelijkheid om het vak, in het examenjaar, voldoende af te sluiten. Je 
mentor, vakdocenten, ouders en de decaan kunnen je daarbij helpen en/of adviseren. Belangrijk is 
natuurlijk dat je het gewenste niveau hebt voor de gekozen taal. 
 
Als er bedenkingen zijn m.b.t. jouw keuze dan zal dat met jou besproken worden. In principe wordt 
na deze bespreking jouw keuze definitief bepaald. Bij leerlingen waar geen bedenkingen zijn wordt 
de keuze vanzelf definitief. 
 
Kunstvakken 
Voor volgend jaar zul je echter ook nog keuzes moeten maken voor een aantal kunstvakken. Dit geldt 
voor mavo- èn havo-leerlingen. Je krijgt volgend jaar drie blokuren kunst in de week. 
 
Let op: 

 Een kunstvak gaat door als er minstens 12 leerlingen zijn die in een groep te plaatsen zijn! 

 Je dient je voorlopige keuze uiterlijk 26 maart in Magister te hebben ingevoerd. Magister 
gaat op slot op 30 maart. In de week van 9 april krijg je een bericht waar in staat welke 
vakken je je hebt gekozen. De keuze moet je ondertekenen. 

 
Keuzemogelijkheden: 
Op de volgende bladzijde zie je een lijst met alle kunstvakken die op het IVKO worden gegeven. Je 
kiest eerst 2 kunstvakken die je in ieder geval gaat krijgen en 2 kunstvakken waarvan school je 1 vak 
toewijst. De reden hiervoor is dat niet alle kunstvakcombinaties mogelijk zijn.  
Het is belangrijk dat je goed gemotiveerd bent voor de kunstvakken die je kiest! 
Eind 3de klas kies je uit één van de drie kunstvakken één  of twee examenvakken.  Als je twee 
kunstexamenvakken kiest dan mogen dit twee podiumvakken zijn of 1 podiumvak en 1 beeldend vak. 
Mavo-leerlingen die in één kunstvak examen doen kunnen op dit moment nog kiezen in de vierde 
voor een extra kunstmodule. Mogelijk verandert dit in de toekomst. 



 
 

Podium Beeldend 

Dans Film 

Drama Fotografie 

Muziek Handvaardigheid 

 Mode en Textiel 

 Tekenen 

 
 

Om een goede keuze te kunnen maken geven kunstvakdocenten informatie over het 
kunstvak in de bovenbouw en leggen zij uit wat er bij komt kijken als je besluit om een 
kunstvak te kiezen als examenvak.  
Ook mentoren besteden extra aandacht aan het kunstkeuzetraject in hun mentorles. 

 
Mocht je vragen hebben over je toekomstige vakkenpakket en je beroepskeuze neem dan gerust 
contact op met een van de decanen: Olaf of Neline 
In de derde klas maken de leerlingen een keuze voor een sector (mavo) of profiel (havo). 
 
Algemeen: 

 Wees er zeker van dat je kiest voor de locatie IVKO (dit begint met een 5!) 

 Noteer in Magister  voor welke taal je kiest: Frans of Duits en welke vier kunstvakken 

 Overleg van te voren met je ouders welke keuzes je wilt maken 

 Je voorlopige keuze dient uiterlijk 26 maart te zijn ingevoerd. Je definitieve keuze is uiterlijk 
vrijdag 30 maart. In de week van 9 april krijg je een bericht waar in staat welke vakken je je 
hebt gekozen. De keuze moet je ondertekenen. 

 Plaatsing is afhankelijk van groepsgrootte en rooster. Bij welke vakken je definitief geplaatst 
bent wordt bekend gemaakt voor de zomervakantie begint (na de revisievergadering) .  

 Zorg ervoor dat je kunt inloggen in Magister. Nieuwe inloggegevens kun je eventueel 
opvragen bij de administratie info@ivko.msa.nl  

 
Instructie keuzes Magister 

1. Log in zoals je gewend bent met je inloggegevens op Google Chrome 
2. Kies voor de optie vakkenpakketkeuze 
3. Selecteer het tabblad studie en profiel en kies voor  5 mavo 3 of 5 havo 3   
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4. Klik op het tabblad  vakkenpakketkeuze - Het volgende scherm verschijnt (je ziet als voorbeeld  
het scherm van een mavo-leerling)   

 
 
 

                                     
 

5. Vink Frans of Duits aan.  
Vink in totaal 2x2 kunstvakken aan.  Voor je 1e en 2e kunstvak wordt je geplaatst voor je 3e en 
4e kunstvak maakt school een keus. Niet alle combinaties zijn namelijk mogelijk.  (Je kunt in 
Magister verder naar beneden scrollen om alle kunstvakken te zien).  
 

 



 
 

6. De vakken staan als nu als volgt in het tabblad Samenvatting (Dummy is een denkbeeldig vak 

om alle cijfers voor een heel jaar zichtbaar te maken)    
   

                            
7. Klik op voltooien rechtsboven in het scherm 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Olaf en Neline 


