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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 2 Mavo 
 
 
 
 
 
Datum:   27 januari 2023 
Kenmerk: 222300279/FIL 
Betreft:  Profielkeuzevoorlichting 2 mavo op 6 februari   
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling,  
 
Op maandag 6 februari 2023 om 19.00 uur vindt de online voorlichting over de profielkeuze 
plaats. Deze voorlichting is bedoeld voor zowel voor leerlingen als hun ouder(s)/ 
verzorger(s). Aansluitend wordt de profielkeuze in Magister ingevoerd.   
 
De voorlichting is live te volgen via: https://www.schoter.nl/live. Tijdens de online voorlichting 
zijn zowel de coördinator, de decaan als de Magisterspecialist aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen.  
 
Tijdens die avond wordt aangegeven hoe de keuze voor het vakkenpakket voor de 
bovenbouw kan worden doorgegeven. Het is belangrijk dat die keuze uiterlijk diezelfde dag is 
ingevoerd, zodat diverse partijen met deze informatie aan de slag kunnen gaan om te zorgen 
dat iedereen straks een vakkenpakket heeft gekozen dat past bij zijn of haar interesses, 
vaardigheden en toekomstdoelen. De keuze kan vervolgens nog tot uiterlijk 19 juli worden 
aangepast. Zolang er een passend vakkenpakket overblijft, zijn wijzigingen tot en met die 
datum gegarandeerd.   
 
Bijgevoegd treffen jullie het profielkeuzeboekje en via bovenstaande link vindt u de 
powerpointpresentatie. Dit is dezelfde als die tijdens de voorlichting zal worden getoond. Wij 
hebben ervoor gekozen om het nu al beschikbaar te maken, zodat jullie de informatie voor- 
of na die tijd nog rustig kunnen bekijken. Als jullie geen vragen hebben en al weten voor welk 
vakkenpakket uw kind gaat, dan kan die keuze ook al eerder dan 6 februari worden ingevuld. 
In dat geval is aanwezigheid bij de online bijeenkomst ook niet verplicht.    
 
Praktische informatie 

• De profielkeuze kan alleen via het ouderaccount in Magister worden ingevoerd; 
• Dit kan op een computer of laptop (via de telefoon is niet mogelijk);  
• Zijn niet alle knoppen zichtbaar? Verklein dan het scherm; 
• Er kan alleen worden gekozen voor vakken die binnen het profiel worden 

aangeboden. Helaas zijn daarin geen uitzonderingen mogelijk; 
• Is de keuze ingevoerd? Schrijf dan de naam van uw kind in de chat. Bij een duim van 

mevrouw Terpstra is je keuze bij ons binnengekomen en is het akkoord om de 
bijeenkomst te verlaten;  

https://www.schoter.nl/live
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• Kunt u echt niet aanwezig zijn. Meld dit dan bij de coördinator en vul de keuze vooraf 
in. Uitleg over het invullen van de keuze wordt aan het eind van de 
powerpointpresentatie gegeven.     

 
Alvast veel succes met het maken van de profielkeuze, graag tot 6 februari en mochten er 
nog vragen zijn dan horen wij het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar   Conrector brugklas en mavo 
Michael Joost     Coördinator mavo 
Anouk Filius     Decaan  
 


