Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de
leerlingen van goha3, havo 3 en atheneum 3

Mijdrecht, 28 maart 2022
Betreft: definitieve profielkeuze; kenmerk 20220324-1903
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Uw zoon of dochter heeft na een gesprek met de mentor/coach een voorlopige
profielkeuze gemaakt en ingevuld op Zermelo. Uiterlijk vrijdag 15 april aanstaande
moet de definitieve keuze vastgesteld worden. Voor de meeste leerlingen zal aan de
voorlopige keuze niet veel meer veranderen.
De profielkeuze maakt u op de volgende wijze definitief:
1. Uw zoon of dochter controleert de profielkeuze in Zermelo via:
veenlandencollege.zportal.nl (of de knop op de VLC-website). Uw zoon of dochter
kan inloggen met zijn/haar emailadres en bijbehorend wachtwoord.
2. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen, dan is dat hier mogelijk.
3. Klopt het ingevulde profiel, dan hoeft u geen stappen meer te zetten.
Als u nog vragen heeft over deze profielkeuze, dan nodig ik u graag uit voor een 15minuten gesprek met de mentor/coach, leerling en decaan hierover. U kunt zich (indien
nodig) aanmelden voor een gesprek door uiterlijk op maandag 4 april een mail te
verzenden naar de mentor/coach, met als onderwerp profielkeuzegesprek. De
mentor/coach zal vervolgens met u een geschikt moment afstemmen. Ook de wijze:
online via Teams of fysiek, kan met de mentor/coach worden afgestemd.
De gesprekken vinden plaats volgens onderstaand rooster:
• Dinsdag 5 april tussen 16.30 en 18.30 uur: goha3a, goha3b (cln), h3b (drse), a3b
(drse).
• Maandag 11 april tussen 15.30 en 17.30 uur: goha3a, goha3b (ott, kad, zbg).
• Dinsdag 12 april tussen 15.30 uur en 17.30 uur: h3a (vsj), h3c (brk) en a3a (brn)
Als u geen vragen meer heeft, dan hoeft u niet te reageren. U ontvangt dan rondom de
meivakantie een email met daarin de bevestiging van het gekozen pakket.
Een voorbeeld profielformulier is te vinden op de website onder studie en decanaat.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
R.A.H. van de Sande,
decaan havo atheneum
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