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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3 t-vwo 
 

 

 

 

 

Datum:   13 januari 2017 

Kenmerk: 16169/FIL 

Betreft:  profielkeuzevoorlichting 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit schooljaar zal uw zoon of dochter een profielkeuze maken. Om zowel hen als u hier zo 

goed mogelijk op voor te bereiden, hebben wij een aantal activiteiten opgezet. Tevens is als 

bijlage het keuzeboekje opgenomen wat uw zoon of dochter ook van de mentor heeft 

ontvangen.  

 

Op donderdag 19 januari is uw kind welkom bij de Profielkeuzevoorlichting bij de 

Hogeschool InHolland te Haarlem. De leerlingen dienen zich uiterlijk 12.45 uur bij de ingang 

te melden. Zij gaan hier op eigen gelegenheid heen. De activiteit duurt tot circa 15.00 uur. 

Het 8e uur komt te vervallen.  

 

Dinsdag 31 januari vindt de voorlichtingsbijeenkomst plaats. Bij deze bijeenkomst bent 

zowel u, als uw zoon of dochter welkom. Tijdens de voorlichting zal de decaan uitleg geven 

over de keuze die gemaakt zal worden. De avond wordt gecombineerd met de presentaties 

van de beroepenwerkstukken van de leerlingen.  

Voor u, als ouder / verzorger van een kind uit de tweetalige afdeling, zal tijdens deze avond 

ook een korte voorlichting gegeven worden over het IB programma in de bovenbouw van het 

tweetalig vwo. De indeling van deze avond is als volgt: 

 

18.30 - 19.00: informatie over het IB programma 

19.00 - 19.30: voorlichting profielkeuze door decaan 

19.30 - 20.30: presentaties beroepenwerkstuk  

 

Vrijdag 3 februari is de uiterlijke datum dat de docenten van keuzevakken via Magister een 

persoonlijk advies uitbrengen. Bij een + verwacht de docent in kwestie dat uw zoon of 

dochter in staat moet zijn om in dat vak zijn of haar diploma te halen. Bij +/- is er sprake van 

twijfel en bij een – wordt het afgeraden. Dit wil overigens niet zeggen dat een keuze dan niet 

gemaakt mag worden. 

 

De voorlopige profielkeuze staat open van 6 februari tot en met 10 maart. De leerlingen 

zullen deze keuze tijdens een mentorles invullen. De definitieve keuze staat open van 11 

maart tot en met 7 april. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om de keuze zelf nog 

aan te passen en zullen zij hiervoor een mutatieformulier via de coördinator nodig hebben. In 

de periode tussen de voorlopige en definitieve keuze, zal uw zoon of dochter voorlichting 
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krijgen van vakdocenten van nieuwe vakken en zal de decaan in de klas komen om hen 

persoonlijk in te lichten over de keuzemogelijkheden en de consequenties die bepaalde 

keuzes met zich meebrengen.  

 

Het keuzeproces wordt afgerond op 12 mei. Op dat moment is het de bedoeling dat alle 

profielkeuzes zijn gecontroleerd door zowel de decaan als de mentor en dat zowel u als uw 

zoon of dochter het formulier wat zij hiervan ontvangen, ondertekenen en uiteindelijk 

retourneren bij de mentor.    

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de mentor van uw kind of ondergetekende.   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Filius 

Decaan tto, atheneum, havo, mavo 

 

Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

 

 


