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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4 mavo 
 
 
 
 
Datum:   3 december 2021 
Kenmerk: 212200175/FIL 
Betreft:  Proefstuderen 4 mavo   
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling,  
 
Het Nova College in Haarlem heeft speciaal voor onze school kunnen organiseren dat wij dit 
jaar niet deelnemen aan de algemene ronden van het Proefstuderen, maar dat wij met alle 
leerlingen van 4 mavo tegelijk op één middag mogen langskomen. Dit zal plaatsvinden op 
donderdag 9 december van 15.00 tot 17.00 uur. De mentoren en ik zijn die middag ook 
aanwezig. 
 
De lessen die dag komen vanaf 14.30 uur te vervallen. Iedereen gaat dan met eigen vervoer 
naar het Nova College aan de Zijlweg 203 in Haarlem. Uiterlijk 6 december geeft iedereen 
zijn of haar voorkeur door van de gewenste studierichting. Inschrijven kan via de volgende 
link: Proefstuderen 9 december 2021 (novacollege.nl).  
 
Deze proefstudeermiddag is voor alle leerlingen verplicht ter voorbereiding op de 
aankomende studiekeuze. Dit geldt ook voor leerlingen die al (bijna) zeker weten wat zij 
willen doen. De reden hiervan is dat wij het van belang vinden dat leerlingen zoveel mogelijk 
kansen benutten om kennis te maken met het vervolgonderwijs. Misschien dat zij toch nog 
op nieuwe, interessante ideeën komen na het volgen van een voorlichting en anders is het 
ook zinvol om de sfeer te kunnen ervaren van een mbo tijdens reguliere lessen, waarin zij 
dus ook andere mbo-studenten zien die hier komen.   
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact 
opnemen via het volgende e-mailadres: a.filius@schoter.nl. Mochten de omstandigheden 
door Corona wijzigen dan zullen wij jullie daar uiteraard zo spoedig mogelijk van op de 
hoogte brengen. Op dit moment is het binnen het mbo niet vereist om een QR-code te tonen, 
maar dient er in de gangen wel een mondkapje gedragen te worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anouk Filius 
decaan  
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