Aan de ouders/verzorgers van:
alle leerlingen van 2 VMBO LWOO+/BB/KB

25-09-17

Geachte heer/mevrouw,
Het opleidingsaanbod voor jongeren is overweldigend. Daardoor is het steeds moeilijker om tot een goede studiekeuze te komen.
In het 2e leerjaar organiseren wij een aantal activiteiten om uw kind te begeleiden bij het maken van de juiste keuzes (2e leerjaar feb/mrt
Profielkeuze voor de bovenbouw en einde 4e leerjaar keuze passende MBO vervolgopleiding).
Een van de hulpmiddelen daarbij is dat wij uw kind de mogelijkheid bieden om een aantal lessen te volgen in 3 praktijkafdelingen.
Om de keuze gemakkelijker te maken is er op donderdag 28 september tijdens het 1e en 2e lesuur eerst een kennismakingsronde, waarbij de
klassen alle praktijklokalen bezoeken en een rondleiding met uitleg krijgen van de vakdocenten (er zijn dan geen leerlingen aanwezig in de
praktijklokalen).
Wij verzoeken u om z.s.m. daarna met uw zoon/dochter op bijgaand keuzeformulier 4 afdelingen aan te geven waarin hij/zij les zou willen krijgen.
Geef zijn/haar voorkeur aan door
cijfers van 1 tot 4 in de vakjes onder de afdelingen te zetten
(1 = het leukst, 4 = het minst leuk)
en het ingevulde en door u ondertekende formulier uiterlijk donderdag 5 oktober door uw zoon/dochter bij zijn/haar mentor in te laten leveren.
Let op: De LOB-lessen starten pas na de herfstvakantie, vanaf donderdag 26 oktober.
Om iedereen op de gewenste plek in te kunnen roosteren, hebben we de keuzeformulieren écht op tijd nodig. Als we niet alle formulieren op tijd
hebben kan het zijn dat we pas later met de lessen kunnen starten.
Bij de indeling proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de door uw zoon/dochter ingevulde voorkeur. Daarbij zijn we echter wel
afhankelijk van het aantal keuzes per afdeling en de maximale groepsgrootte per afdeling. De indeling wordt in oktober via de mentor bekend
gemaakt aan de leerlingen.
De lessen zijn bedoeld als hulpmiddel zodat uw zoon/dochter in de loop van dit schooljaar (feb/maart) gemakkelijker het best bij hem/haar
passende profiel voor de bovenbouw kan kiezen.
Daarnaast krijgen alle leerlingen ook Qompas lessen. Dit is een digitale methode en daarmee bouwt de leerling een loopbaandossier op. Het helpt
de leerling onder andere bij het maken van de juiste keuze van een profiel en om meer te ontdekken over de eigen kwaliteiten en het beroep en de
opleiding die bij de leerling zouden kunnen passen.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Ik ben bereikbaar op ma, di en do, per mail (m.amersfoort@maerlant.eu) of per telefoon (0181-412210).

Met vriendelijke groet,
Marjon Amersfoort
Loopbaanbegeleider en coördinator LOB VMBO
Maerlant
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