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

 

 

 

 

Datum:   10 januari 2020 

Kenmerk: 192000182/FIL 

Betreft:  Profielkeuze 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Dit schooljaar zal uw zoon of dochter een profielkeuze maken. Om zowel hen als u hier zo 

goed mogelijk op voor te bereiden, hebben wij een aantal activiteiten opgezet. Tevens is als 

bijlage het keuzeboekje opgenomen wat uw zoon of dochter ook van de mentor heeft 

ontvangen.  

 

Gedurende het schooljaar werken leerlingen tijdens mentorlessen aan KeuzeWeb. Aan de 

hand van tests en opdrachten leren zij onder meer ontdekken waar hun interesses liggen.  

 

Op donderdag 23 januari is uw zoon of dochter welkom bij de Profielkeuzedag in de aula 

van de school. Leerlingen worden geïnformeerd over de profielkeuze bij Het Schoter en 

volgen een interactieve workshop die ingaat op de vier te kiezen profielen. Tijdens de 

workshop gaan zij onder andere in gesprek met leerlingen uit 4 vwo die onlangs een 

profielkeuze hebben gemaakt, ontvangen informatie over nieuwe bovenbouwvakken en 

spelen samen een kwaliteitenspel om te ontdekken waar hun talenten liggen. Die middag 

zullen leerlingen samen met hun mentor werken aan hun beroepenpresentaties.    

 

Vrijdag 31 januari is de uiterlijke datum dat de docenten van keuzevakken via Magister een 

persoonlijk advies uitbrengen. Bij een + verwacht de docent dat uw zoon of dochter in staat 

moet zijn om in dat vak zijn of haar diploma te halen. Bij +/- is er sprake van twijfel en bij een 

- wordt het afgeraden. Dit wil overigens niet zeggen dat een keuze vervolgens niet gemaakt 

mag worden. Wel is het aan te raden om in dat geval met de docent in gesprek te gaan 

waarom hij of zij tot die beslissing is gekomen en wat er gedaan of waar op gelet kan worden 

om de kans van slagen zo groot mogelijk te houden.   

 

Dinsdag 11 februari vindt de oudervoorlichting plaats. Bij deze bijeenkomst bent zowel u, 

als uw zoon of dochter welkom. De indeling deze avond is als volgt:  

Vanaf 18.45 : inloop met koffie en thee. Leerlingen leveren hun powerpoint in bij het lokaal   

van de presentaties.  

19.00 - 19.30  : voorlichting profielkeuze   

19.30 - 20.00  : voorlopige profielkeuze (mobiel met Magister nodig)  

20.00 - 21.00  : beroepenpresentaties  
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Op basis van de voorlopige profielkeuzes, de persoonlijke adviezen en de eventuele 

doorstroomwensen, zullen alle leerlingen worden uitgenodigd voor een mentorgesprek. De 

keuzes zijn dan door de decaan gecontroleerd en mentoren hebben dan een overzicht 

ontvangen welke leerlingen er gekozen hebben voor vak(ken) waar zij een negatief advies 

voor hadden.  

 

Tot en met dinsdag 17 maart is het mogelijk om via Magister wijzigingen in de profielkeuze 

door te voeren. Daarna is de keuze definitief. De keuzes worden vervolgens wederom door 

de decaan gecontroleerd.  

 

Tijdens de MOL-gesprekken op 25 en 26 maart staat de profielkeuze centraal. Voorafgaand 

ontvangen leerlingen van hun mentor een motivatieformulier waarop zij hun profielkeuze 

toelichten. Dit ingevulde formulier wordt tijdens het gesprek besproken en ingeleverd. Ook 

zullen de definitieve profielkeuzeformulieren klaar liggen en zullen door zowel de leerling 

als de ouder(s) worden getekend. Het is niet toegestaan om op het profielkeuzeformulier 

wijzigingen aan te geven. Wil uw zoon of dochter toch nog iets veranderen, dan kunnen zij 

hiervoor een mutatieformulier bij de coördinator ophalen. Deze formulieren zullen ook tijdens 

de MOL-gesprekken bij de mentoren beschikbaar zijn.  

 

Leerlingen die na T2 op zittenblijven staan, zullen tijdens de MOL-gesprekken tevens een 

profielkeuzeformulier voor een eventuele instroom in 4 havo ontvangen. Uiterlijk vrijdag 10 

april kan de profielkeuze voor 4 havo worden ingeleverd bij de mentor. Mocht uw zoon of 

dochter toch overgaan, wat wij uiteraard hopen, of er wordt gekozen om te doubleren, dan 

zal het formulier uiteraard komen te vervallen. Wij vinden het wel van belang dat het 

formulier te allen tijde wordt ingeleverd, omdat onze ervaring leert dat het verstandig is als er 

al eens naar is gekeken en omdat er in dat geval met de formatie rekening mee gehouden 

kan worden.  

 

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

opnemen met de mentor van uw kind of ondergetekende.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Filius 

Decaan  

 


