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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan  

de leerlingen van de klassen m3ab 

 

 

 

Mijdrecht, 21 maart 2023 

 

 

Betreft: definitieve profielkeuze; kenmerk 20230321-2266 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Uw zoon of dochter heeft van de mentor uitleg gekregen om een voorlopige profielkeuze 

te kunnen maken. Deze profielkeuze kan inmiddels in Zermelo worden ingevuld en/of 

worden gewijzigd. Op vrijdag 14 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 het vakkenpakket (bijvoorbeeld in de mentorles) 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 14 april zijn wijzigingen niet meer mogelijk. In Zermelo is het vakkenpakket na 14 

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 15-

minuten gesprek hierover. Uw zoon of dochter wordt uiteraard ook bij dit gesprek 

verwacht. U heeft het gesprek met de mentor en de decaan. U kunt zich (indien nodig) 

aanmelden voor een gesprek door een mail te verzenden naar de mentor met als 

onderwerp profielkeuzegesprek. 

 

m_m3a   Meneer Dikkerboom dkkr@hetvlc.nl woensdag 5 april van 15.30 tot 17.30 uur 

m_m3b   Meneer Rueter rtrt@hetvlc.nl woensdag 5 april van 15.30 tot 17.30 uur 

 

Een leeg profielkeuzeformulier ter bespreking is te vinden op de website: 

M4-vakkenpakketkeuze-voor-2023-2024.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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