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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   12 maart 2021 

Kenmerk: 202100285/FIL 

Betreft:  overstap 3H – 4M    

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dit moment heeft uw zoon of dochter geen overgangsrapport. Wanneer dit het 

eindrapport zou zijn, dan zou uw zoon of dochter dus niet bevorderd kunnen worden naar 4 

havo. De mentor van uw kind zal dit aankomende week bij het MOL-gesprek verder 

uitleggen. Uiteraard is er nog de mogelijkheid om tekortpunten weg te werken gedurende de 

rest van het schooljaar. Een jaar 3 havo opnieuw doen, is ook een optie. Wij denken dat het 

verstandig is om daarnaast de mogelijkheid om deel te nemen aan een speciaal 

overstaptraject naar 4 mavo te verkennen. Uiteraard ligt de keuze om deel te nemen aan dit 

traject bij u en indien u hiervoor kiest, willen wij u en uw zoon of dochter graag voorbereiden 

op de profielkeuze die nodig is voor de eventuele overstap naar 4 mavo. 

 

Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen zal er een digitale voorlichting 

plaatsvinden. Op maandag 29 maart om 20.00 uur kunt u samen met uw kind via Teams de 

voorlichting live volgen. De voorlichting is bereikbaar via https://www.schoter.nl/live. Er is dan 

ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De voorlichting zal onder meer worden verzorgd 

door de decaan, Anouk Filius en de begeleider van het overstaptraject, Mieke Brakenhoff. 

  

Bijgevoegd vinden jullie een boekje met informatie over de profielen op de mavo. Hierin 

vinden jullie ook het profielkeuzeformulier voor de instroom in 4 mavo. Willen jullie het 

profielkeuzeformulier uiterlijk vrijdag 16 april inleveren, retour sturen naar Het Schoter 

t.a.v. Anouk Filius, Sportweg 9 2024 CN Haarlem of mailen naar a.filius@schoter.nl? Deze 

profielkeuze is noodzakelijk zodat bij de formatie met meerdere scenario’s rekening kan 

worden gehouden. Aan het eind van het jaar wordt de keuze voor de mavo vernietigd als 

blijkt dat hier geen gebruik van is gemaakt. Het is mogelijk om de initiële keuze nog tot 7 juli 

aan te passen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martine Elsinga Coördinator 23 havo 

Priscilla Ruizeveld de Winter Conrector 2345 havo 

Anouk Filius Decaan  
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