Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van 3 havo en 3 vwo

Oldenzaal, 13 januari 2021

Betreft: informatieavond profielkeuze leerlingen 3 havo en 3 vwo

Geachte ouder, verzorger, beste leerling,
Zoals u bekend is, moeten de leerlingen van de derde klassen in dit schooljaar hun profiel kiezen.
Maandag 25 januari 2021 is er een informatieavond over de profielkeuze voor de leerlingen en
ouders van 3 havo.
Dinsdag 26 januari 2021 is er een informatieavond over de profielkeuze voor de leerlingen en
ouders van 3 vwo.
In verband met corona worden de informatieavonden online georganiseerd.
De informatieavond van de decaan wordt gecombineerd met een voorlichting door docenten van de
vakken in de bovenbouw.
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur algemene inleiding over de profielen door de decaan en voorlichting wiskunde.
Na het plenaire deel vinden de voorlichtingen van de vakken plaats.
19.30 uur 1e ronde
19.50 uur 2e ronde
20.10 uur 3e ronde
20.30 uur 4e ronde
In de verschillende presentatierondes zullen vakdocenten onder andere het inhoudelijke verschil
per vak tussen de onderbouw en bovenbouw toelichten. U kunt een keuze maken uit verschillende
vakken. Aan het einde van iedere presentatieronde is het mogelijk om vragen te stellen.
Wij wijzen u op de via de mail verzonden reader profielkeuze en de keuzeformulieren. Deze zijn
maandag 4 januari via de mail verzonden.
Gezien het belang van deze avond voor het vervolg van de (school-)loopbaan van uw kind, gaan
wij ervan uit dat u op deze informatieavond aanwezig zult zijn. U krijgt binnenkort een uitnodiging
via de mail om deel te nemen in Teams aan het plenaire deel en tevens uitleg over deelname aan
de verschillende presentatierondes. Om de avond gestructureerd te laten verlopen, verzoeken wij u
met klem de microfoon en camera uit te zetten. Wanneer u een vraag heeft kunt u een digitaal
handje opsteken.
Graag tot ziens op de informatieavond.
Met vriendelijke groet,
mede namens de afdelingscoördinator en adjunct-directeur
Rebecca Stavast, decaan 3 havo/3 vwo

