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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van 2 mavo 
 
 
 
 
 
Datum:   7 januari 2020 
Kenmerk: 192000175/EMD 
Betreft:  profielkeuzetraject 2 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.  
 
Ouderavond  
Op dinsdag 14 januari 2020 bent u samen met uw zoon/dochter uitgenodigd voor de 
profielkeuzevoorlichting. De bijeenkomst is verplicht voor leerlingen en minimaal één ouder.  
 
Vanaf 19.15 uur is de inloop met koffie en thee. De voorlichting zelf duurt van circa 19.30 tot 
ongeveer 20.15 uur.  
 
Choice 
Leerlingen zijn op donderdag 16 januari 2020 welkom in het Kennemer Sportcenter in 
Haarlem voor Choice.   
 
Tijdens Choice maken de leerlingen op een interactieve manier kennis met de verschillende 
studie- en beroepsrichtingen binnen de vier profielen: Economie, Zorg en Welzijn, Landbouw 
en Techniek. De activiteit duurt van 15:00 uur tot 17:00 uur. Om 14.30 uur, na afloop van 
het 7e uur, vertrekken de leerlingen op eigen gelegenheid naar de achteringang van het 
Kennemer Sportcentrum. De fietsen kunnen aan de voorkant van het gebouw worden 
geplaatst. Bij Choice zullen de mentoren en de coördinator aanwezig zijn. Eventuele lessen 
na het 7e uur komen te vervallen. Choice is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
 
Adviezen  
Rond 1 februari 2020 ontvangt uw zoon/dochter een persoonlijk advies van de keuzevakken 
voor komend schooljaar. 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.  
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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 komend schooljaar 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Ellen Eggermond Decaan mavo 
Martine Elsinga Coördinator 234 mavo 
Joost van het Kaar Conrector brugklassen en 234 mavo  


