Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan
de leerlingen van de klassen gom3ab.
Mijdrecht, 23 maart 2022
Betreft: definitieve profielkeuze; kenmerk 20220323-1901
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Uw zoon of dochter heeft van de coach uitleg gekregen om een voorlopige profielkeuze te
kunnen maken. Deze profielkeuze kan inmiddels in Zermelo worden ingevuld en/of
worden gewijzigd. Op vrijdag 15 april aanstaande wordt de definitieve keuze
vastgesteld. Voor de meeste leerlingen zal aan de voorlopige keuze niet veel meer
veranderen.
Hieronder de te nemen stappen voor het kiezen van het profiel en het vakkenpakket:
1. De leerling voert (bijvoorbeeld in de basegroup) het vakkenpakket in Zermelo in.
Zie hieronder de bijgevoegde instructie.
2. U kunt het gekozen pakket controleren in Zermelo met de inloggegevens van uw
zoon of dochter.
3. Na 15 april zijn wijzigingen niet meer mogelijk. In Zermelo is het vakkenpakket
na 15 april wel gewoon in te zien.
4. Tijdens de overgangsvergadering wordt er een besluit genomen over extra vakken
en worden eventuele opgelegde aanpassingen doorgevoerd.
Als u nog vragen heeft over deze profielkeuze, dan nodig ik u graag uit voor een 15minuten gesprek hierover. Uw zoon of dochter wordt uiteraard ook bij dit gesprek
verwacht. U heeft het gesprek met de coach en de decaan. U kunt zich (indien nodig)
aanmelden voor een fysiek of online gesprek door een mail te verzenden naar de coach
met als onderwerp profielkeuzegesprek.
gom3a
gom3b

Meneer Janssen
Mevrouw Bots
Meneer Bosma
Mevrouw Lang

jan@hetvlc.nl
btj@hetvlc.nl
bos@hetvlc.nl
lng@hetvlc.nl

woensdag 6 april van 15.30 tot 18.00 uur
woensdag 6 april van 15.30 tot 18.00 uur
woensdag 6 april van 15.30 tot 18.00 uur
dag en tijd in week 14 in onderling overleg

Een leeg profielkeuzeformulier ter bespreking is te vinden op de website:
Vakkenpakketkeuze-mavo-4-2022-2023-invulbaar.pdf (veenlandencollege.nl)
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Johan Kroon, decaan mavo
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Instructie invullen Profielkeuze Zermelo voor de leerling
1 Ga op je laptop naar Zermelo en kies “Login met single-sign-on”:

Ga naar de Portal

2 Kies aan de linkerkant voor mijn keuzepakket
3 Ga naar “”2022-2023 vakkenpakket gom4” en druk op “kiezen” en vul vervolgens je pakket
in

4 Loop alle vragen langs die gesteld worden en maak je keuzes:

Afhankelijk van de profielkeuze volgen er verschillende vervolgvragen waar je keuzes moet
invullen.
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Aandachtspunten bij het kiezen van een extra vak:
• Als een leerling voor een vak gemiddeld een 6.5 staat mag hij/zij dit vak kiezen als
extra vak. Rooster technisch kan het voorkomen dat het niet mogelijk is het extra vak
in te roosteren. Het extra examenvak volg je tot en met het examen.
• LO2 kan niet als extra examenvak gekozen worden omdat LO2 niet af te sluiten valt
als het niet is ingeroosterd. Je zal dan LO2 als vak in het vrije deel moeten kiezen en
één van de 2 keuzes uit het vrije deel als extra vak moeten kiezen.
• Leerlingen met een extra examenvak hebben het recht om door te stromen naar de
havo. Door de overheid is bepaald dat de school geen aanvullende eisen mag stellen
voor de doorstroom naar de havo.
• Leerlingen zonder extra vak kunnen doorstromen als ze aan de doorstroomeisen
voldoen. De aanvullende eisen van het VeenLanden College zijn voor de leerlingen
zonder extra examenvak gelijk aan de afgelopen jaren:
- Een positief (studie-)advies van de meerderheid van de lesgevende docenten van
de examenvakken in mavo 4.
- Het gemiddelde cijfer van de mavo-examenlijst moet afgerond een 6,5 zijn. Dit is
gebaseerd op de eindcijfers (gem van alle SE vakken + gem van het CSE),
afgerond op 1 cijfer achter de komma, van 7 vakken.
- Voor 1 april moet het “Mentorinformatieformulier” ingevuld en ingeleverd zijn bij
de mentor. De mentor van mavo 4 zorgt ervoor dat dit bij de mentor van volgend
schooljaar komt.
- Het mavoprofiel moet zo veel mogelijk aansluiten op het te kiezen havoprofiel.
- De leerling moet bereid zijn om (desnoods na het mavo-examen, maar voor de
zomervakantie) een aansluitingsprogramma te volgen als dit nodig is voor het
kiezen van een profielvak of het wegwerken van een achterstand.
5 Dit is het overzicht van je keuze: kies voor “opsturen” om het in te leveren. “
Wijzigen kan tot 15 april!

Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
telefoon: 0297 - 28 34 59, e-mail: info@hetvlc.nl
Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: info@hetvlc.nl

