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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4 Mavo 
 

 

 

 

Datum:   2 oktober 2020 

Kenmerk: 202100080/FIL 

Betreft:  Proefstuderen 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling, 

 

Wij hopen uiteraard dat alle leerlingen dit jaar hun mavodiploma halen en daarmee toegang 

hebben tot een vervolgstudie binnen niveau-4, het hoogste niveau van het mbo. De 

inschrijvingen voor vervolgopleidingen zijn vanaf 10 oktober 2020 geopend. Het is belangrijk 

dat uw zoon of dochter zich uiterlijk 1 april 2021 heeft aangemeld voor een studie. Dit geldt 

ook voor leerlingen die de ambitie hebben om naar de havo door te stromen.  

 

Om een beter beeld te krijgen van de studierichting die uw zoon of dochter het meest 

aanspreekt of waar hij of zij meer over wil weten, gaan leerlingen in 4 mavo één tot drie 

dagen proefstuderen. Deze activiteit wordt aangeboden door het Nova College.      

 

Tijdens de mentorles melden leerlingen zich aan via novacollege.nl/proefstuderen. De 

proefstudeerdagen zijn voor ons op donderdag 29 oktober, 5 en 12 november van 15.00 

tot 17.00 uur. Ten minste één proefstudeertraject is verplicht. Leerlingen die zich nog niet 

hebben aangemeld, dienen dit voor 9 oktober te doen. De bevestigingsmail die doorgaans 

binnen een aantal dagen binnen komt (dit is niet de ontvangstbevestiging), kan naar de 

mentor worden gestuurd. Die regelt daarmee dat uw zoon of dochter wordt afgemeld voor de 

lessen die hij of zij hierdoor zou missen.  

 

In verband met het COVID-19 virus zullen de meeste proefstudeertrajecten digitaal 

plaatsvinden. Waar dat mogelijk is zullen de trajecten op één van de locaties van het Nova 

College zijn. Mocht uw zoon of dochter eerder weg moeten in verband met een 

proefstudeertraject dat op een andere locatie wordt aangeboden, dan is dat na overleg met 

de coördinator uiteraard ook mogelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit, al 

zijn eventuele reiskosten wel voor de leerling zelf. Ervan uitgaande dat alle leerlingen zoals 

besproken zullen deelnemen aan deze proefstudeerdagen, zullen onterecht gemiste uren 

later als spijbeluren bij de coördinator worden ingehaald.  

 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de mentor, coördinator of de decaan.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar conrector   brugklassen en mavo 

Martine Elsinga     coördinator 234 mavo 

Anouk Filius      decaan 


