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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2Mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   1 december 2017 

Kenmerk: 17104/FIL 

Betreft:  Profielkeuzevoorlichting en profielkeuzetraject 2 mavo  

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen uit 2 mavo, beste leerling,  

 

Binnenkort moet uw zoon/dochter zijn/haar profielkeuze maken. Omdat wij het heel 

belangrijk voor uw zoon/dochter vinden dat hij/zij een weloverwogen keuze maakt wat betreft 

het profiel en het daarbij behorende vakkenpakket is deze avond verplicht voor de leerling en 

minimaal een ouder. Een verkeerd vakkenpakket kan namelijk gevolgen hebben voor het 

niet kunnen doorstromen naar de gewenste vervolgopleiding. 

 

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op:  

 

Dinsdag 16 januari 2018 

Vanaf 19:15 uur: inloop met koffie en thee 

19:30 – 20:30:  voorlichting profielkeuze  

 

In de bijlage is het profielkeuzeboekje toegevoegd met informatie over de profielkeuzes die 

dit jaar gemaakt kunnen worden. Dit boekje heeft u ook aan het begin van het jaar 

ontvangen.   

 

Wij willen u door middel van deze brief ook graag voorbereiden op de rest van het 

keuzeproces van uw zoon/dochter. Op 1 februari zijn alle leerlingen welkom bij Choice. Hier 

kunnen zij kennis maken met diverse beroepsrichtingen die zij na de mavo kunnen doen. 

Choice vindt plaats in de Kennemer Sporthal Kennemerland en wordt georganiseerd vanuit 

het Nova College in Haarlem. Choice duurt van 15.00 tot circa 17.00 uur. Leerlingen zijn na 

14.30 uitgeroosterd. Het is de bedoeling dat zij hier op eigen gelegenheid heen komen. 

Aanwezigheid is verplicht, maar er zijn geen kosten aan verbonden.    

 

Uiterlijk 2 februari ontvangt uw zoon/dochter een persoonlijk advies van alle keuzevakken. 

Dit advies wordt geplaatst op Magister en dient als hulpmiddel bij het maken van de 

profielkeuze. Bij een negatief advies, wordt de keuze voor dit vak afgeraden. Uw 

zoon/dochter is niet verplicht om dit advies op te volgen. Met dit advies en de voorlopige 

profielkeuze die tijdens de bijeenkomst van 16 januari wordt ingevuld, zal uw zoon/dochter 

worden uitgenodigd voor een mentorgesprek om samen te kijken wat de best passende 

keuze is.    
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Het is mogelijk dat uw zoon/dochter besluit om de voorlopige profielkeuze aan te passen. 

Hij/zij kan hiervoor een mutatieformulier ophalen bij mevrouw Eggermond, de coördinator 

van de mavo. Dit kan tot uiterlijk 13 april 2018. Met dit mutatieformulier zult u te allen tijde op 

de hoogte zijn van eventuele aanpassingen binnen het profiel.  

 

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

met de mentor van uw zoon/dochter of ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Anouk  Filius      Ellen Eggermond 

Decaan tto, atheneum, havo, mavo   Coördinator 2,3 en 4 mavo  

 

 


