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Aan de ouder(s) / verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3 mavo 

 
 

 

 

 

 

Datum:   12 januari 2018 

Kenmerk: 17151/FIL 

Betreft:  Profielkeuzevoorlichting en examenreglement 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen uit 3 mavo, beste leerling,  

 

Graag willen wij u zo na de vakantie nogmaals wijzen op het volgende.  

 

Binnenkort moet uw zoon/dochter zijn/haar profielkeuze afronden. 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 hebben wij een voorlichtingsavond 

georganiseerd. Deze avond is verplicht voor de leerling en minimaal een ouder. Een 

verkeerd vakkenpakket kan namelijk gevolgen hebben voor het niet kunnen doorstromen 

naar de gewenste vervolgopleiding. 

 

Naast de voorlichting over de profielkeuze willen wij u ook informeren over de gang van 

zaken rond de tentamens en het examenjaar, ook krijgt u informatie over het 

examenreglement. 

 

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op:  

 

Dinsdag 16 januari 2018 

Vanaf 20:15 uur: inloop met koffie en thee 

20:30 – 21:30:  voorlichting 

 

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

keuzeproces van uw kind. Evenals vorig jaar, zal uw zoon/dochter uiterlijk 2 februari een 

advies ontvangen van de keuzevakken om hen te helpen bij de laatste stap in hun 

keuzeproces. Met dit advies en de voorlopige profielkeuzes, zullen de mentoren met uw 

zoon/dochter in gesprek gaan om samen te kijken wat de best passende keuze is.    

 

Zoals in eerdere berichtgeving is vermeld zal uw zoon/dochter in de week van 12 tot en met 

16 februari stagelopen bij een organisatie naar keuze. Dit proces wordt begeleid door een 

stagebegeleider op locatie en een begeleider vanuit school. Tijdens deze week zullen de 

reguliere lessen komen te vervallen. 
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Op 13 maart 2018 vindt een volgende bijeenkomst voor ouders en leerlingen plaats, waarbij 

u geïnformeerd wordt over Toetsperiode 1 (T1) en bovendien is dat het laatste moment dat 

er zelf nog wijzigingen in de profielkeuze kunnen worden aangebracht. Tijdens de 

bijeenkomst zal het definitieve profielkeuzeformulier worden ingevuld en ingeleverd.   

 

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 

 

 

 

 

 


