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Beste ouders en/ of verzorgers, beste leerling,  
 
Dit jaar zal er een keuze worden gemaakt voor een vakkenpakket. Een vakkenpakket bestaat naast 
de verplichte vakken, uit een aantal keuzevakken. Een keuze die je sector of profiel compleet maakt 
en die impact heeft op de mogelijkheden die je later hebt voor bijvoorbeeld je vervolgopleiding of 
toekomstige beroep. 
 
Vanuit Het Schoter proberen wij leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze belangrijke 
keuze. Zo werken wij met KeuzeWeb, een omgeving met informatie, tests en opdrachten, waar zij 
iets meer over zichzelf en te maken keuze kunnen leren. Leerlingen gaan in gesprek met mentoren, 
zij krijgen extra voorlichting van de decaan en zij worden geïnformeerd over nieuwe vakken. Verder 
wordt gestimuleerd om zelf open dagen te bezoeken en ook via school wordt deelgenomen aan 
activiteiten gericht op het maken van een juiste keuze.     
 
Naast deze activiteiten, zullen alle docenten van de vakken die komend jaar gelden als keuzevak, 
voor 12 februari een advies uitbrengen. Dit doen zij voor iedere leerling individueel. Het gaat om een 
inschatting van de kans dat een leerling over de capaciteiten beschikt om voor het betreffende vak 
het examen te halen. Hierbij geldt een + als positief advies, +/- als twijfel en bij - wordt het afgeraden 
om dit vak te kiezen. Dit advies is te vinden in Magister. Bij de cijfers is hiervoor de kolom ‘Advies’ 
toegevoegd. Dit advies is puur bedoeld om de leerling hulp te bieden bij het maken van een keuze. 
Dit advies is niet bindend, maar wij raden sterk aan deze adviezen als leidraad te gebruiken bij het 
samenstellen van het uiteindelijke vakkenpakket.  
 
Voordat het vakkenpakket definitief is, dienen een zevental stappen doorlopen te worden:   
Stap 1:   Bepaal welke vakken je wilt volgen en waarom. Houd naast de adviezen rekening met 

jouw talenten, interesses, een eventuele overstap naar een ander niveau en 
uiteraard met de toekomstige wensen voor een studie en/ of beroep.    

Stap 2:   Geef vóór 11 maart je voorlopige keuze door via KeuzeWeb. Twijfel je aan een keuze 
of ben je het niet eens met een advies? Bespreek dit dan tijdens het mentorgesprek.  

Stap 3:   Geef vóór 8 april je definitieve keuze door via KeuzeWeb. Let op: vanaf dit moment 
kun je geen wijzigingen meer doorvoeren. Wil je toch nog iets aanpassen, dan kun je 
hiervoor een mutatieformulier halen bij de coördinator. Dit kan nog tot 1 december 
2016.  

Stap 4:   De definitieve vakkenpakketkeuze wordt gecontroleerd door de mentor en de 
decaan. Bij geen akkoord of twijfel wordt contact opgenomen.  

Stap 5:  De leerling ontvangt via de mentor een formulier met zijn of haar definitieve keuze.  
Stap 6:   De leerling laat het formulier ondertekenen door zowel een ouder en/ of verzorger 

als door zichzelf.  



Stap 7:   De leerling levert het formulier uiterlijk 13 mei in bij de mentor.  
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie veel succes bij dit 
keuzeproces. Mochten er nog vragen zijn dan kan contact opgenomen worden met de mentor of de 
decaan. 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens de school- en afdelingsleiders, de mentoren en de 
coördinatoren, 
 
 
Anouk Filius   
Decaan (tweetalig) vwo, havo, mavo   
   
 
 
  
 
 
 


