
 
 

 

Aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen uit 4 mavo 

 

 

Datum:     30 september 2016 

Kenmerk: 16059/FIL 

Betreft:     Oriëntatietraject  

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Uw zoon/ dochter krijgt de kans deel te nemen aan het Oriëntatietraject dat georganiseerd 

wordt door het Nova College. Het oriëntatietraject vindt plaats op 27 oktober, 3 november en 

10 november 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.  

 

Deelname is vrijwillig, maar er wordt sterk aangeraden om hier gebruik van te maken. Door 

ons als school, maar zeker ook door het Nova College zelf, die de aanwezigheid als pre ziet 

voor de uiteindelijke toelating voor de opleiding. Cijfers wijzen uit dat leerlingen die zowel in 3 

mavo als in 4 mavo hebben deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten, ook zichtbaar 

minder vaak van studie wisselen dan leerlingen die dit niet hebben gedaan.  

 

Indien er gekozen wordt om deel te nemen, dan is het verplicht om alle keren aanwezig te 

zijn. Leerlingen die deelnemen zullen hiervoor na het 6e uur worden uitgeroosterd. Mochten 

zij eerder weg moeten in verband met een traject dat op een andere locatie wordt 

aangeboden, dan is dat na overleg met de coördinator uiteraard ook mogelijk. 

 

Tijdens de verschillende trajecten zullen leerlingen zich oriënteren op de sector van hun 

keuze. Zij doen praktijkervaring op en gaan aan de slag met praktische opdrachten. Hierdoor 

kunnen zij ontdekken of een opleiding ook echt aansluit bij het beeld dat zij hiervan hebben.  

 

Aangezien er veel scholen uit de omgeving deelnemen, is het van belang dat zij zich zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval voor 16 oktober inschrijven voor het traject van hun keuze. 

Informatie over de verschillende trajecten is te vinden op de site van het Nova College en in 

het informatieboekje die zij via hun mentor hebben ontvangen. Er zijn geen kosten 

verbonden aan het Oriëntatietraject, al zijn eventuele reiskosten wel voor de leerling zelf. 

 

Mocht er besloten worden om niet deel te nemen, dan zijn zij verplicht om daarvoor in de 

plaats naar een open dag te gaan en daarvan bewijs aan te leveren aan de hand van de 

opdracht ‘Open dag’ op KeuzeWeb.    

 



Voor vragen kan contact worden opgenomen met de mentor of de decaan.   

 

Hartelijke groet, 

 

 

Anouk Filius  

Decaan Schoter (tweetalig) vwo, havo, mavo  

a.filius@schoter.nl  


