
  

 

 

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

 
Oldenzaal, 31 maart 2022 
 
 
Betreft: definitieve profielkeuze 
 
 

Beste leerling en ouder, verzorger, 
 
De tijd is aangebroken om tot een definitieve keuze te komen met welk profiel je doorgaat in de 
bovenbouw. Je cijfers, de adviezen van je vakdocenten (zie Somtoday), je ervaringen met de 
keuzebegeleidings- en profielactiviteiten en ook je plannen voor de toekomst zijn hierbij belangrijk. 
In geval van twijfel raden wij je aan om in gesprek te gaan met je mentor, vakdocent of decaan. 

 

Wij verzoeken je eerst de definitieve keuze thuis te bespreken. Hierna ga je, net als bij de 
voorlopige keuze, naar Zermelo: https://twentscarmelcollege.zportal.nl. 

- Log in op Zermelo via de Portal Zermelo twentscarmelcollege (zportal.nl).  
Gebruik hiervoor een laptop of pc. 

- Ben je ingelogd op de WebApp? Klik dan in de linker keuzebalk op ‘Portal’ 
- Klik op ‘mijn keuzepakket’ en klik op de optie ‘kiezen’ 

- Doorloop stap voor stap jouw profielkeuze.  
Let op: lees goed wat er boven iedere stap staat. Op de laatste pagina wordt namelijk naar 
extra vakken gevraagd. Dit is niet verplicht.  

- Print de voorlopige profielkeuze uit en lever dit formulier ondertekend door je 
ouders/verzorgers in bij je mentor. 

- Klik op de optie ‘versturen’ om je voorlopige profielkeuze in te dienen. Let op: deze 
handeling is nodig anders staat jouw keuze niet in Zermelo 

Dit invullen kan niet via de app. Je moet inloggen via de bovengenoemde website.  
Het invullen van de definitieve keuze kan vanaf  dinsdag 12  april en de deadline is dinsdag 19 
april. 
 

Voor de duidelijkheid zetten wij nog enkele zaken op een rij:  
 

• Je moet het gehele pakket kiezen: profiel, profiel-keuzevak(ken) en keuze-examenvak. 
• Leerlingen met de ambitie om een extra vak te doen, kunnen dit  aangeven in Zermelo (niet 

verplicht). Zij krijgen via de mentor te horen of de rapportvergadering heeft ingestemd met het 
verzoek tot het volgen van een extra vak. In. De leerling die een extra vak mag doen, moet er 
rekening mee houden dat het extra vak niet wordt ingeroosterd. De mentor van klas 4 onderzoekt 
met je de mogelijkheid om dit vak op eigen kracht te volgen. 

• Er bestaat een overstapmogelijkheid voor 3 havo leerlingen die overwegen óf het advies krijgen 

na de meivakantie naar 3 gtl of aan het einde van het schooljaar naar 4 gtl te gaan. Dit geven 
de leerlingen aan bij de mentor vóór 8 april. Vervolgens volgt een afstemming voor een goede 
overstap bij de betreffende vmbo-locatie. 

• Wanneer een keuze om organisatorische redenen (zoals te geringe groepsgrootte of unieke 
vakkeuzes/vakkencombinaties) niet realiseerbaar is, dan laten we je dit in de loop van mei/juni 
weten en bespreken we met je de mogelijkheden die er wel zijn. 

• Na alle keuzebegeleidingsactiviteiten gaan we ervan uit dat alle leerlingen een weloverwogen 

keuze maken.  

 
Voor een goede organisatie is het van belang om het geprinte formulier, voorzien van 
handtekeningen van jou en je ouders, uiterlijk vrijdag 22 april bij de mentor in te leveren. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Rebecca Stavast, decaan  
Irene Gengler, decaan 
Nelleke Smeenk, adjunct-directeur  

https://twentscarmelcollege.zportal.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwentscarmelcollege.zportal.nl%2F&data=04%7C01%7Cr.stavast%40twentscarmelcollege.nl%7C2bda91711e434370044e08d9e6f72cc1%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637794771662049774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zn3IBS5yn7LJV4RinR4ckEzbqED7o63vzbQrnOZ%2FBts%3D&reserved=0

