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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4 Mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   22 september 2017 

Kenmerk: 17035/FIL 

Betreft:  Oriëntatietraject  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In dit laatste jaar van de mavo, zal uw zoon/ dochter deelnemen aan het Oriëntatietraject.  

Het Oriëntatietraject wordt georganiseerd door het Nova College en vindt plaats op 

donderdag 2, 9 en 16 november van 15.00 tot 17.00 uur.  

 

Het Oriëntatietraject bestaat uit drie rondes op de drie bovengenoemde dagen. Aangezien 

de meeste trajecten slechts één of twee rondes beslaan, heeft uw zoon/ dochter de 

mogelijkheid om verschillende opleidingsrichtingen te bezoeken en te ervaren welke richting 

het best bij hem/ haar past. Bovendien ziet het vervolgonderwijs de aanwezigheid bij het 

Oriëntatietraject als pre voor de uiteindelijke toelating binnen een vervolgopleiding. Cijfers 

wijzen namelijk uit dat leerlingen die zowel in 3 mavo als in 4 mavo hebben deelgenomen 

aan de studiekeuzeactiviteiten, minder vaak van studie wisselen dan leerlingen die dit niet 

hebben gedaan.  

 

Uw zoon/ dochter kan zich tot uiterlijk vrijdag 6 oktober via de website van het Nova College 

aanmelden. Informatie over de verschillende trajecten is te vinden op de site van het Nova 

College en in het informatieboekje dat zij via hun mentor hebben ontvangen. De uiteindelijke 

indeling wordt gemaakt door de organisatie ter plaatse. Er zijn geen kosten verbonden aan 

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

 

Uw zoon/ dochter zal na het 6e uur automatisch worden uitgeroosterd. Mocht hij/ 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. 

 

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

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar  teamleider brugklassen en mavo 

Ellen Eggermond  coördinator 234 mavo 

Anouk Filius   decaan tto, vwo, havo, mavo 

 


