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

 

 

 

 

Datum:   14 december 2018 

Kenmerk: 18190148/FIL 

Betreft:  Profielkeuzetraject 3 mavo  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag willen wij u middels deze brief op de hoogte brengen van het aankomende LOB-

traject van uw zoon/dochter.  

 

Mbo-markt  

Op woensdag 9 januari 2019 vindt tussen 17.30 tot 19.00 uur de MBO-Markt plaats in het 

ROC Nova College aan de Zijlweg 203 in Haarlem.  

 

Voor veel leerlingen is de MBO-Markt de eerste keer dat zij op bezoek gaan bij een school 

waar middelbaar beroepsonderwijs wordt aangeboden. De MBO-Markt maakt onderdeel uit 

van het Loopbaan- en Oriëntatiebegeleiding programma (LOB) van school. Tijdens het 

evenement kunnen leerlingen deelnemen aan een drietal studievoorlichtingen naar keuze. 

Zo kunnen zij ervaren welke studierichting bij hen past, zij kunnen studies vergelijken en 

kunnen onderzoeken of het beeld dat zij van een bepaalde studie hebben, overeenkomt met 

wat zij tijdens de voorlichting te horen en zien krijgen.  

 

Aangezien u als ouders van groot belang bent binnen het studiekeuzeproces van uw 

zoon/dochter, is de gelegenheid gecreëerd dat alle leerlingen één ouder meenemen. U hoeft 

zich hier niet speciaal voor aan te melden. Houd er rekening mee dat de parkeerruimte 

beperkt is, dus dat u bij voorkeur met de fiets of het OV komt.  

 

Leerlingen hebben een overzicht ontvangen van de voorlichtingen die zij die avond kunnen 

volgen en dienen uiterlijk vrijdag 14 december hun top-3 bij hun mentor door te geven.  

 

Uiterlijk op de dag zelf zal uw zoon/dochter de definitieve indeling ontvangen vanuit het Nova 

College. Het is van belang dat jullie ten minste een kwartier voor aanvang in de hal van de 

school zijn, zodat uw zoon/dochter zich kan aanmelden bij de mentor en de 

voorlichtingsronden op tijd van start kunnen gaan. De activiteit is verplicht, ook voor 

leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar de havo. Aan de activiteit zijn 

geen kosten verbonden. 

 

Ouderavond  

Op dinsdag 15 januari 2019 bent u samen met uw zoon/dochter uitgenodigd voor de 

profielkeuzevoorlichting en de informatieavond over de gang van zaken rond de tentamens 
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en het examen. Tijdens deze avond zal ook een voorlopige profielkeuze voor het examenjaar 

worden gemaakt. De bijeenkomst is verplicht voor leerlingen en minimaal één ouder.  

 

Vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie en thee. De voorlichting zelf duurt van circa 20.00 tot 

20.30 uur.  

 

Stage  

De (maatschappelijke) stage vindt dit jaar plaats in de week van 21 t/m 25 januari 2019. 

Tijdens deze week zullen de reguliere lessen komen te vervallen. Leerlingen vullen een 

stagemap in met opdrachten die zij voor en tijdens hun stage kunnen uitvoeren. Aansluitend 

zullen leerlingen hun bevindingen presenteren. De beoordeling van de stage bestaat uit een 

combinatie tussen zowel de stagemap als de presentatie. Het eindcijfer telt als beoordeling 

mee voor LOB in 3 mavo en zal als cijfer meetellen voor het vak Maatschappijleer in 4 mavo.  

 

Adviezen  

Net als afgelopen jaar zullen leerlingen uiterlijk 1 februari 2019 een persoonlijk advies 

ontvangen van de keuzevakken voor hun examenjaar. Dit advies is zichtbaar in Magister bij 

Cijfers. De adviezen zijn gebaseerd op zowel inzicht als werkhouding. Twijfelt u over een 

bepaald advies, dan kunt u contact opnemen met de betreffende docent.  

 

Definitieve profielkeuze  

Tijdens de MOL-gesprekken in maart zal het definitieve profielkeuzeformulier voor de 

leerlingen klaarliggen en door zowel u als de leerling worden ondertekend. Vanaf dat 

moment is de keuze definitief en wordt dat het vakkenpakket waarmee zij hun examenjaar in 

gaan. Mocht u niet deelnemen aan de MOL-gesprekken dan zal uw zoon/dochter het 

formulier achteraf van de mentor ontvangen.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ondergenoemde. 

 

Vriendelijke groet,  

 

Anouk Filius  Decaan tto, vwo, havo, mavo 

Martine Elsinga Coördinator 234 mavo 

Joost van het Kaar Teamleider brugklassen en 234 mavo  


