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

 

 

 

Datum:   16 december 2022 

Kenmerk: 222300172/FIL 

Betreft:  Profielkeuzetraject 3 havo 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3 havo, 

 

Dit schooljaar kiest uw kind een vakkenpakket voor de bovenbouw van de havo.  

 

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

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

persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten liggen. In november en december hebben 

leerlingen alvast informatie ontvangen over de profielen en hebben nieuwe keuzevakken 

zichzelf geïntroduceerd. De decaan is langs geweest voor een kwaliteitenspel en er werd 

een proefprofielkeuze ingevuld om alvast te oefenen met de aankomende profielkeuze.  

 

Voor de aankomende periode ziet het traject er als volgt uit:     

 

Adviezen  

Vrijdag 27 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. Wil uw zoon/dochter dit vak toch kiezen, dan 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.   

 

Ouderavond en profielkeuze 

Maandag 30 januari vindt de online oudervoorlichting over de profielkeuze plaats, waarna 

aansluitend de profielkeuze in Magister wordt ingevoerd. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 

ca. 20.00 uur. Via www.schoter.nl/live kunt u de voorlichting volgen. De decaan, coördinator 

en de Magisterspecialist van Het Schoter, zijn online aanwezig voor vragen. Wij vinden het 

van belang dat zowel uw kind als uzelf bij de online bijeenkomst aanwezig zijn. De 

profielkeuze kan alleen via het ouderaccount en op een vaste laptop of computer worden 

ingevoerd. De keuze die deze avond gemaakt wordt is tot uiterlijk 19 juli dit jaar te wijzigen. 

Tot dat moment bestaat de garantie dat de wijziging wordt doorgevoerd, mits er uiteraard 

een passend profiel overblijft. 

  

  

http://www.schoter.nl/live
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Mentorgesprekken 

Op basis van de profielkeuzes, de persoonlijke adviezen en 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 of wanneer zij de 

doorstroom naar het vwo wilden open houden, maar geen extra, aansluitend vak hebben 

gekozen.  

 

Tot en met vrijdag 10 maart is het mogelijk om via Magister wijzigingen in de profielkeuze 

door te voeren. Voor wijzigingen die later worden gedaan is een wijzigingsformulier nodig. 

Dat formulier kan bij de decaan worden opgehaald.  

 

Tekenen profielkeuzeformulier  

Tijdens de MOL-gesprekken op 27 en 28 maart staat de profielkeuze centraal. Die dag 

zullen de profielkeuzeformulieren klaar liggen en door zowel de leerling als de ouder(s) 

worden getekend, zodat alle partijen op de hoogte zijn van de keuze die wij voor uw kind in 

het systeem hebben staan. Het is niet toegestaan om op het profielkeuzeformulier 

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

dus een wijzigingsformulier worden gebruikt. Deze formulieren zullen ook tijdens de MOL-

gesprekken bij de mentoren beschikbaar zijn.  

 

Overstap mavo of doubleren  

Leerlingen die na rapport 2 geen overgangsrapport hebben, zullen tijdens de MOL-

gesprekken naast hun formulier voor de havo ook een profielkeuzeformulier voor een 

eventuele overstap naar het examenjaar van de mavo ontvangen. Als uw kind deze overstap 

overweegt of uw kind dit formulier dan uiterlijk 21 april inlevert bij de mentor. In dat geval is 

er nog tijd om te kijken naar de mogelijkheden en de profielkeuzes voor de mavo bij ons op 

school, de kansen die het mbo biedt en de mogelijkheden om na het mbo eventueel nog 

door te stromen naar het hbo. Wij bieden op school ook de kans om al na de meivakantie 

deel te nemen aan ons overstaptraject voor 4 mavo. Vorig jaar hebben diverse leerlingen 

hier met succes gebruik van gemaakt. In dat geval zal alvast een start worden gemaakt met 

het inhalen van tentamens en opdrachten die in 3 mavo zijn afgerond, waardoor de belasting 

in het eindexamenjaar van de mavo minder groot zal zijn. Bij hen worden individuele 

afspraken gemaakt over de te volgen lessen in 3 havo. U ontvangt hier later meer informatie 

over en wordt dan ook uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 11 april. Gaat 

uw zoon of dochter dit jaar gewoon over of kiest uw kind om te doubleren in 3 havo, dan zal 

het profielkeuzeformulier voor de mavo uiteraard komen te vervallen. 

 

Wij wensen alle leerlingen veel succes bij het maken van hun profielkeuze. Mocht u naar 

aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

mentor van uw kind of ondergetekenden.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rico Hoogenboom   Coördinator 23 havo 

Priscilla Ruizeveld de Winter  Conrector 2345 havo 

Anouk Filius     Decaan  

 

 


