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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 2M 
 

 

 

 

 

Datum:   13 januari 2023 

Kenmerk: 222300210/FIL 

Betreft:  Profielkeuzetraject 2 mavo  

 

 

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

 

Zoals aangekondigd vinden er de komende weken verschillende activiteiten plaats om uw 

kind te helpen bij de keuze van het vakkenpakket op maandag 6 februari 2023. In deze brief 

vindt u aanvullende informatie over Choice op de Campus en Tech Your Talent.  

 

Choice op de Campus 

Op vrijdag 20 januari vindt Choice op de Campus plaats. Leerlingen hebben voorafgaand 

aan deze profiel- en studiekeuzeactiviteit een persoonlijke keuze voor een route 

doorgegeven. Die route kan gericht zijn op een van de profielen die bij de profielkeuze op 6 

februari gekozen kan worden of een combinatie daarvan. Tijdens Choice gaan zij actief aan 

de slag met studierichtingen die zij later kunnen kiezen.  

 

Choice op de Campus vindt plaats bij het Nova College, locatie Haarlem aan de Zijlweg 203 

in Haarlem. De activiteit duurt van 15.00 uur tot 16.45 uur. De reguliere lessen zullen na 

14.30 uur komen te vervallen, zodat leerlingen voldoende tijd hebben om op eigen 

gelegenheid naar het Nova College te gaan.  

 

Tech Your Talent  

Woensdag 1 februari staat Tech Your Talent op het programma. Leerlingen zijn dan welkom 

bij de 3D MakersZone, op de Oudeweg 91-93 in de Waarderpolder. Hier kunnen zij ervaren 

wat je na je mavodiploma allemaal met techniek of technologie kunt doen. Leerlingen volgen 

verschillende workshops waarbij zij in aanraking komen met allerlei (slimme) technieken die 

komen kijken bij onder meer de zorg, de maakindustrie, ICT en media. Wij starten om 8.30 

uur bij de 3D MakersZone. De activiteit duurt tot 10.45 uur. Vanaf 12.00 uur zullen de lessen 

weer volgens het normale rooster starten. Om 8.00 uur vertrekt een mentor of de decaan 

vanuit school naar de 3D MakersZone. Iedereen die mee wil fietsen kan zich om 8.00 uur bij 

het hek voor school melden.     

 

Wij hopen dat alle leerlingen hiermee een beter beeld krijgen van de verschillende richtingen 

die er op het gebied van profielen, vervolgopleidingen en werkgebieden zijn.  

 

Vrijwillige ouder-kindavond Techniek  

Gekoppeld aan Tech Your Talent wordt door de 3D MakersZone op donderdag 2 februari 

een speciaal evenement georganiseerd waar u samen met uw kind de werelden van 
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techniek kunt ontdekken door workshops, proefjes en games. Het evenement duurt van 

16.00 tot 19.00 en is kosteloos. Wel is het belangrijk om u hiervoor op te geven. Meer 

informatie hierover vindt u in de meegestuurde bijlage.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij 

ondergenoemden.   

 

Vriendelijke groet,  

 

Anouk Filius  Decaan 

Michael Joost  Coördinator 234 mavo 

Joost van het Kaar Conrector brugklassen en 234 mavo  


