
INFORMATIE 
Wolfert Tweetalig

V3, H3, I3 en M4

Dhr. N. van Maaren, 
teamleider - NMA@wolfert.nl

(t)havo, 2e fase
Dhr. L. de Bruin
teamleider - LBR@wolfert.nl

(t)vwo, 2e fase



Profielen:

● één uit:
C&M: cultuur & maatschappij
E&M: economie & maatschappij
N&G: natuur & gezondheid
N&T: natuur & techniek

● Gemeenschappelijke vakken
● Verplicht vak in het ‘vrije deel’
● Stage
● PWS

Careers Fair Wolfert Tweetalig

Maandag 10 februari 2020: HAVO
Dinsdag 11 februari 2020: VWO

Juni 2020: 
proeflessen Wolfert Tweetalig
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Extra vak:
● positief advies van de 

eindvergadering
● wordt gevolgd tot het 

einde van het schooljaar
● is onderdeel van 

gemiddelde en daarmee 
mede bepalend voor de 
overgang naar klas 5

Overstap HAVO5 ⇒ VWO5:
wiskunde verplicht
2e moderne vreemde taal verplicht
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Nieuw t.o.v. Wolfert College:
▶ De norm is “haal het beste uit 

jezelf”, een afgeleide van de 
examennormen:
eind april/begin mei adviezen 
met betrekking tot de overgang

● indien de overgangscommissie 
kansen ziet => bevorderen 

● of bevorderen mits positieve 
deelname aan de 
lente/zomerschool en werken 
aan wegwerken achterstanden 
(onvoldoendes)

● of afwijzen  
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▶ Laptop = verplicht = MacBook
Opties:

● Bruikleen Macbook met een 
contract/gebruikersovereenkomst 
tegen een jaarlijkse vergoeding 
ong. €150,- (ook in 4 termijnen van 
€40,-te voldoen)

● Verzekerd bij de school met eigen 
risico per gebeurtenis
Alleen voor schoolgebruik geschikt 
(dus b.v gaming is niet mogelijk)

● Koop Macbook met geringe korting
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▶ Lesmateriaal is deels uit 
boeken/werkboeken of middels 
een digitale methode
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Boekenpakket 
is kosteloos en wordt thuis bezorgd

Zelf aan te schaffen 
● bij pakket met 1 of meer van de 

volgende vakken: biologie, 
natuurkunde, scheikunde
BINAS-boek  +/- € 42

● bij pakket met wiskunde A of B:
     Grafische Rekenmachine (GR)
     Docenten werken met:
❖ Casio fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger 

vanaf ong € 119
❖ fx-CG50  ong € 105-125



        

KOSTEN

● Schoolgeld:
   Vrijwillige ouderbijdrage: 

€ 128

● Kluisje borg € 0
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Naast het vakkenpakket 
verplicht in HAVO-4 en VWO-5:

Verplichte deelname 
maatschappelijke stage:
● lokaal (Rotterdam en 

omgeving): geen kosten

Mogelijk ook:
● Internationaal tegen 

werkelijke kosten variërend 
van € 500,- tot 2000,-
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In VWO-4

Vrijwillige deelname aan een 
culturele reis naar Italië 
(Florence). 
kosten: tussen € 500,- en 600,-
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Klassen: College en 
Tweetalig bij meeste vakken 
gemengd 

Uitzondering: Nederlands, 
Engels, Maatschappijleer, 
Gymnastiek en in VWO-4 
ook biologie, aardrijkskunde 
en geschiedenis


