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Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) van 3 vwo
Betreft: profiel- en pakketkeuze
Den Haag, 22 januari 2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Sinds de herfstvakantie oriënteert uw zoon/dochter zich, samen met de mentor en de
decaan, op de keuze voor een profiel en bijbehorend vakkenpakket in vwo bovenbouw.
Welke daarvan past het beste bij hem/haar? Behalve naar de resultaten wordt daarbij
ook gekeken naar interesses, persoonlijke kenmerken e.d.
Van 7 februari tot en met 20 februari a.s. wordt in Zermelo het profielkeuzeformulier
voor uw kind opengezet. U kunt dan samen met uw kind een voorlopige keuze maken uit
de verschillende profielen en vakken. Deze handeling kan alleen op de computer worden
uitgevoerd door middel van inloggen bij Zermelo. Op 20 februari om 09:00 uur sluit de
aanmelding.
Het is goed om vroegtijdig bewust met de profielkeuze bezig te zijn. Belangrijk is dat er
weloverwogen gekozen wordt. Aanpassingen hierop zijn alleen mogelijk in een gesprek
met de decaan. Dit gesprek zal plaatsvinden na de ouderavond op 5 maart a.s. Daarna
worden de keuzes definitief vastgesteld.
Het kan zijn dat er naar aanleiding van de resultaten van uw zoon of dochter in februari
rekening gehouden moet worden met een niet-reguliere doorstroom. Zermelo levert dan
twee formulieren aan: één voor 4 vwo en één voor 4 havo. Wilt u in dat geval beide
formulieren invullen?
Voor de volledigheid: het gaat in februari om een eerste indruk. Het duurt immers nog
lang voordat het eindrapport in zicht is. We blijven alle leerlingen stimuleren en coachen
naar een succesvolle reguliere overgang. Pas wanneer bij het eindrapport blijkt dat de
eindresultaten inderdaad niet voldoende zijn voor 4 vwo, wordt vastgesteld of plaatsing
in 4 havo mogelijk en/of wenselijk is of dat de leerling-in-kwestie doubleert.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan kunt u die gerust aan één van ons stellen.
Met vriendelijke groet,
Dhr. R. Beyer
Decaan vwo
bey@lyceumypenburg.nl
Dhr. E. Dees
Afdelingsleider vwo onderbouw
dee@lyceumypenburg.nl

