Zwolle, februari 2022
Betreft:

tijdpad profielkeuze

Beste ouder/verzorger,
Op maandag 14 februari staat het ‘vragenuurtje profielkeuze’ gepland. Tijdens dit uurtje kunt u samen
met uw kind de vragen stellen die u nog heeft rond de profielkeuze. Ook lopen we het
profielkeuzeformulier nog even langs en de voorwaarden voor het kiezen van een extra vak.
Normaal gesproken organiseren we, voorafgaand aan deze avond, een vakkenmarkt. Tijdens deze
markt krijgen de leerlingen informatie over vakken die anders/nieuw zijn in de bovenbouw. Aangezien
er geen fysieke vakkenmarkt georganiseerd kan worden, hebben de docenten hun uitleg opgenomen.
De filmpjes kan uw kind thuis, met voorkeur samen met u, bekijken via vakkenmarkt | Meander
College. Voor de leerlingen is hier ook een opdracht aan gekoppeld. De LOB Opdracht 7 –
Vakkenmarkt, onderdeel van de opdrachten die de leerlingen maken om tot een goede profielkeuze te
komen, staat al klaar in de studiewijzer Loopbaanoriëntatie.
Het zou fijn zijn wanneer dit voorafgaand aan het vragenuurtje is gedaan, aangezien een hoop vragen
met deze filmpjes zullen worden beantwoord.
Ook het vragenuurtje zelf is online en vindt plaats in Teams. Er hoeft niet aangemeld te worden,
klikken op de link hieronder is voldoende. Indien er gekeken wordt op tablet of telefoon kan er wel
gevraagd worden om de (gratis) Teams app te downloaden. Bekijk dit dus vooraf even, zodat alles juist
is ingesteld op het moment van deelname.
HAVO: maandag 14 februari

19.00 – 20.00 uur

klik hier om deel te nemen

VWO: maandag 14 februari

19.00 – 20.00 uur

klik hier om deel te nemen

Verdere verloop profielkeuze
In de week van het vragenuurtje zal de mentor uw kind vragen een verslagje te schrijven, LOB
Opdracht 8 – Dit wordt mijn Profiel, over de voorgenomen profielkeuze. Het is de bedoeling dat u dit
leest, eventueel aanvult/bevraagt en dat het vervolgens met uw handtekening en het voorlopige,
ingevulde profielkeuzeformulier wordt ingeleverd bij de mentor. De deadline hiervoor is maandag 28
februari.

Vervolgens zal de decaan met de leerlingen in gesprek gaan naar aanleiding van het verslag en het
ingevulde formulier. Tevens zullen hierbij de adviezen de vakdocenten meegenomen worden. Deze
worden in week 6 en 7 door de lesgevende docenten ingevoerd in Magister.
Uiterlijk maandag 28 maart moet vervolgens het definitieve profielkeuzeformulier worden ingeleverd.
Mocht er nog twijfel zijn, dan is er nog een spreekavond met de mentor/decaan om alle voors en
tegens/twijfel nog eens door te spreken op dinsdag 5 april. Daarna is de keuze definitief.

Verder staat er op donderdag 10 maart een docentenavond gepland. Deze avond kan ook worden
gebruikt voor het bevragen van docenten op het kiezen van een vak.
Overigens is het vragenuurtje facultatief. Dat wil zeggen open voor een ieder die vragen heeft/ graag
nog een keer de uitleg rondom het profielkeuzeformulier wil horen. Dit geldt voor zowel leerlingen, als
ouders/verzorgers.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Patricia Jansen, decaan havo
Francien Brons, decaan atheneum

pajansen@meandercollege.nl
fbrons@meandercollege.nl

