
 
 
 
Haarlem, 24 september 2015 
 
Betreft: antwoorden ouderavond 
 
 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit 4HA, 
 
Nogmaals hartelijk dank voor het feit dat u op 10 september de ouderavond bezocht hebt. 
 
Zoals beloofd geef ik hierbij antwoord op die vragen welke ik op de avond zelf niet kon 
beantwoorden. 
Om antwoorden op de vragen te vergaren, moest ik gebruik maken van verschillende 
kanalen, het versturen van deze mail heeft dus even op zich laten wachten. 
 
Op de volgende vragen heb ik antwoorden gekregen: 
 
- Is er voor leerlingen oefenmateriaal beschikbaar om zich te voorbereiden op de 
rekentoets? 
De collega die belast is met de organisatie van zaken die betrekking hebben op de 
rekentoets, de heer Schipper, is van mening dat de rekenles waarbij een rekenboek gebruikt 
wordt, op zich al voldoende ondersteunend is. Mocht u  toch over digitaal oefenmateriaal 
willen beschikken dan kunt u dit bestellen via Got-it.nl  De kosten zijn wel voor eigen 
rekening. 
 
- Kunnen ouders ook inzicht krijgen in zaken die te maken hebben met het vervolgtraject 
zoals: beroepskeuze,  vervolgopleidingen, Open Dagen et cetera? 
Ja, via de Schotersite bij: praktische informatie-> downloads -> even naar beneden 
scrollen:  info decanaat.  Op pag. 9 staat stap-voor-stap uitgelegd hoe u zich kunt registreren. 
U krijgt hierbij inzicht in wat uw kind, vanaf de herfstvakantie bij Keuzeweb heeft gedaan. 
Ook is hier informatie te vinden over vervolgopleidingen, Open Dagen en informatie over de 
kwaliteit van de opleidingen.  

Het is een hele overzichtelijke, zeer informatieve site en ik raad u zeker aan om van deze site 
gebruik te maken 
 
- Is er een proefwerkweek? 
Ja, aan het eind van het jaar is een proefwerkweek ingeroosterd. 
 



Ten slotte was er nog een vraag over het profielwerkstuk. Er was wat verwarring over 
wanneer leerlingen hiermee  moeten  beginnen.  
Leerlingen beginnen officieel in het examenjaar met het profielwerkstuk. Leerlingen kunnen 
zich uiteraard al eerder oriënteren op het onderwerp.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u nog vragen hebben, 
dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marrit Haank ( Mentor 4HA) 
 


