
 

Zwolle, 7 januari 2020 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 3, 

 

Hierbij ontvangt u nadere informatie over het profielkeuzeproces.   

 

Op woensdag 22 januari a.s. is er een voorlichtingsavond over de nieuwe vakken in de 

bovenbouw.  

 

Vanaf 10 februari a.s. kunt u de adviezen van de vakdocenten voor de profielkeuze in de 

bovenbouw inzien op Magister. Bij het overzicht van de cijfers is ook een kolom adviezen 

opgenomen waar de docenten Latijn, Grieks, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, geschiedenis,  

economie, aardrijkskunde, Duits en Frans de mogelijkheden voor uw zoon of dochter in de 

bovenbouw hebben aangegeven. 

 

De tekens bij de advisering hebben de volgende betekenis: 

+  de docent  denkt dat de leerling dit vak in de bovenbouw aan kan 

- de docent raadt het de leerling af  om dit vak in de bovenbouw te kiezen 

+/-   de docent  twijfelt of de leerling dit vak in de bovenbouw aan kan of de docent vindt het 

moeilijk een oordeel te geven over de mogelijkheden in de bovenbouw 

  

Vanaf week 7 houd ik met elke leerling uit klas 3 een gesprek over de profielkeuze (zie 

onderstaand schema). U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor elk 

gesprek wordt 15 minuten ingeroosterd. 

 

Om een  goede indeling te kunnen maken verzoek ik u onderstaande strook in te vullen en 

uiterlijk woensdag 29 januari a.s. in te leveren bij de decaan. Via uw zoon of dochter krijgt u 

vervolgens bericht wanneer u bij de decaan verwacht wordt. 

 

Schema leerling-gesprekken 

Klas 3a  dinsdag 11 februari   12.30 uur – 17.00 uur 

  woensdag 12 februari   08.00 uur – 12.00 uur 

  donderdag 13 februari    08.00 uur – 14.30 uur 

 

Klas 3b  donderdag 13 februari   08.00 uur – 14.30 uur  

  dinsdag 25 februari   12.30 uur – 17.00 uur  

  woensdag 26 februari   08.00 uur – 12.00 uur 

 

      



 

Vervolg schema leerling-gesprekken 

Klas 3c  donderdag 27 februari   08.00 uur – 17.00 uur   

  vrijdag 28 februari   08.00 uur – 16.00 uur 

 

Klas 3d  dinsdag 10 maart   12.30 uur – 17.00 uur  

  woensdag 11 maart   08.00 uur – 12.00 uur 

  donderdag 12 maart   08.00 uur – 17.00 uur 

 

Klas 3e  donderdag 12 maart   08.00 uur – 17.00 uur   

  vrijdag 13 maart   08.00 uur – 16.00 uur 

 

Het profielkeuzeformulier moet op Magister worden ingevuld. Uiterlijk 8 april a.s. moet en 

uitgeprinte en ondertekende versie bij de decaan zijn ingeleverd. U krijgt nog een brief met 

uitleg over de wijze waarop het profielkeuzeformulier moet worden ingevuld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

B. Scheperboer  

decaan 



 

Ondergetekende, 

 

Ouder/verzorger van _________________________________________________ klas _______ 

 

 

 wenst een gesprek met de decaan op: 
 

o dinsdagmiddag (klas 3a, klas 3b en klas 3d) 
 

o woensdagochtend (klas 3a, klas 3b en klas 3d) 
 

o donderdagochtend (alle klassen) 
 

o donderdagmiddag (alle klassen) 
 

o vrijdagochtend (klas 3c en klas 3e) 
 

o vrijdagmiddag (klas 3c en klas 3e) 
 

o geen voorkeur 
 

 is niet aanwezig bij het gesprek 
 

 

 

Datum  : _____ - _____ - 2020 

 

Naam  : _____________________________________________________________ 

 

Handtekening : _____________________________________________________________ 

 

 


