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Aan de ouders van de leerlingen van klas 3Hc 
 

 

 

 

 

Datum:   6 oktober 2017 

Kenmerk: 17066/HGM 

Betreft:  n.a.v. ouderavond 2 oktober 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen maandag hebben wij elkaar gesproken en ik had beloofd op een aantal zaken 
terug te komen. 
 

- Hoe zit het nu met de letters -uk- of –ui- bij het verwijderen van een leerling uit de 
klas? De letters –ui- worden gebruikt als afkorting en de letters –uk- zijn de code in 
Magister. 
 

- Ondersteuning in de derde klas; 
In klas drie wordt er geen ondersteuning gegeven bij de kernvakken. Een aantal 
ouders vroeg dit met name voor het vak wiskunde. Ik heb bij de sectie wiskunde de 
vraag uitgezet of zij mij de namen van leerlingen kunnen doorgeven die bijles kunnen 
geven aan een 3 havoleerling. Zo gauw ik antwoord krijg, zal ik de desbetreffende 
ouders via de mail benaderen. 
 

- Keuzeweb, het programma dat we gebruiken om tot een goede profielkeuze te 
komen tijdens de mentorles. 
Hieronder vindt u de instructie om ouders toegang te verlenen tot KeuzeWeb:  
Registreren ouders op Schoter.DeDecaan.net: 

 Ga naar www.schoter.dedecaan.net > knop Inloggen 
 Er wordt u gevraagd om uw eigen gegevens en de gegevens van uw 

kind(eren) in te vullen. Dat is nodig om misbruik van de site te voorkomen. Bij 
het registreren heeft u het leerlingnummer en de klas van uw kind(eren) nodig.  

 Nadat u alles heeft ingevuld ontvangt u een e-mail met een link. Klik op de link 
om uw registratie te bevestigen.  

 U kunt nu inloggen. 
 

 Er wordt ook een mailtje gestuurd naar uw kind om uw registratie te laten 
bevestigen. Zodra uw kind u heeft bevestigd als zijn/haar ouder kunt u ook het 
keuzeproces van uw kind volgen.  

De leerlingen zullen vanaf november met Keuzeweb gaan werken en ik zal de 
leerlingen dan ook hun leerlingnummer geven. Mocht u dit eerder willen weten dan 
kunt u mij mailen.  
 

- Prullenbakken bij Schoter Buiten: 
Er zijn vaste, in de grond geklonken, prullenbakken geplaatst tussen de fietsen, maar 
er staan, helaas, geen vaste prullenbakken bij de hekken. Losse bakken zijn niet 
‘hufterproof’, maar de conciërges zullen extra rondes maken. 
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- Donderdag 18 januari 2018 zal de klas naar Hogeschool InHolland gaan voor extra 

voorlichting voor hun profielkeuze. 
 

- Donderdagavond 1 februari 2018 is de ouderavond over de profielkeuze met 
aansluitend de presentaties van de leerlingen over hun beroepenwerkstuk. 
 

- In de week van 3 april 2018 zal de Cito plaatsvinden voor klas 3. 
 

Ik hoop dat u via deze mail antwoord heeft gekregen op uw vragen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Hageman 


