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Aan de ouder(s)/verzorger(s)  
 

 

 

 

Datum:   27 januari 2017 

Kenmerk: 16198/DVM 

Betreft:  informatieavond profielkeuze 4 mavo 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw zoon of dochter heeft op dit moment 4 tekorten of meer en wanneer dit het eindrapport 

zou zijn, dan zou uw zoon of dochter niet helaas niet bevorderd kunnen worden naar 4 havo. 

Uiteraard is er in deze fase van het schooljaar nog alle mogelijkheid om de tekortpunten weg 

te werken. Toch willen wij u en uw zoon of dochter naast de voorlichting voor de profielkeuze 

4 havo, ook graag inlichten over de profielkeuze die nodig is voor een eventuele overstap 

naar 4 mavo. 

 

Belangrijk is namelijk dat leerlingen zich realiseren dat zij bij een late overstap naar 4 mavo 

een pittig inhaalprogramma moeten volgen, aangezien er in 3 mavo al tentamens afgenomen 

worden. Vandaar dat wij leerlingen, die al in een vroeg stadium aangeven zich te willen 

richten op 4 mavo, de mogelijkheid geven om zich al voor te bereiden op de tentamens van  

3 mavo tijdens hun reguliere 3 havo lessen. De mentoren zullen hier, indien van toepassing, 

uiteraard in de komende periode meer informatie over geven.  

 

Alle leerlingen die op het tweede rapport op doubleren staan, zullen bij het rapport in de 

week van 3 april een keuzeformulier voor 4 mavo ontvangen van de mentor. Ondanks dat 

veel leerlingen alsnog door een eindsprint over zullen gaan naar 4 havo, willen we graag 

deze formulieren ingevuld retour ontvangen voor 12 mei, samen met het 

profielkeuzeformulier voor de havo. Wij hopen uiteraard dat wij de formulieren voor 4 mavo 

niet nodig zullen hebben en zullen indien uw zoon of dochter over gaat naar 4 havo, de 

formulieren vernietigen.   

 

Om een beeld te krijgen welke keuzes er zijn, nodigen wij u van harte uit op dinsdag 14 

februari as. voor een profielkeuzevoorlichting. Op deze avond zal onze decaan, mevrouw 

Filius, informatie geven over de verschillende profielen en welke keuzes er al gemaakt 

moeten worden bij instroom in 4 mavo. De bijeenkomst start om 20.30 uur in de aula van Het 

Schoter. Ter voorbereiding op de profielkeuze is het keuzeboekje van de mavo als bijlage 

toegevoegd.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met ondergenoemden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marlies Doeve      Anouk Filius 

Teamleider 2345 havo    Decaan tto, atheneum, havo, mavo 


