Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s)
van de leerlingen van atheneum 3

Mijdrecht, 25 januari 2019
Betreft: week van de profielkeuze en informatieavond; ons kenmerk 20190125-753
Geachte heer, mevrouw,
De keuze voor de tweede fase nadert. Uw zoon of dochter zal in de komende periode
samen met de mentor een voorlopige keuze maken voor de vakken die volgend jaar in
de vierde klas gevolgd gaan worden. De leerlingen zijn tijdens de decanaatlessen
voorgelicht over de invulling van de bovenbouw en de studiemogelijkheden na school.
In de week van 11 februari vindt de Week van de Profielkeuze plaats. Leerlingen krijgen
dan tijdens hun vaklessen voorlichting over de vakken in de bovenbouw.
Donderdag 14 februari is de Profielkeuzedag. Deze dag zijn de leerlingen gedurende 3
lesuren uitgeroosterd om informatie te krijgen over de nieuwe vakken die in de
bovenbouw gekozen kunnen worden. Na deze week hebben de leerlingen een aardig
beeld van hun profielkeuze.
Om uw zoon/dochter bij deze vakkenkeuze zo goed mogelijk te begeleiden, is het nodig
dat er zowel op school als thuis meegedacht wordt over de keuzemogelijkheden en de
consequenties van de definitieve keuze.
Wij willen u graag informeren over de aanstaande profielkeuze van uw zoon of dochter
op het VeenLanden College en nodigen u daarom uit voor een informatieavond op:
dinsdag 12 februari om 20.00 uur.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Er zal centraal gestart worden in de aula, waarna
de mentor het tweede deel van de avond zal verzorgen tot ca. 21.00 uur. Deze avond is
alleen bedoeld voor ouders.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Renske Fengler,
decaan atheneum
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