Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in Team-X-3

Goirle, 2 oktober 2020
Uw kenmerk

:

Ons kenmerk

: H-2021-096b\OVB\STN

Onderwerp

: informatie m.b.t. profielkeuze Team-X-3

Geachte heer/mevrouw,
Uw zoon of dochter zit momenteel in Team-X-3 van onze school. De leerlingen in klas 3 kiezen dit
schooljaar het profiel en de keuzevakken waarin zij examen willen doen. Voor Team-X geldt dat
leerlingen naast een profiel ook het niveau wordt bepaald waarin zij hun schoolloopbaan vervolgen.
Ik wil u graag informeren over de profiel- en vakkenkeuzes op de havoafdeling onze school en de
consequenties daarvan voor vervolgopleidingen. Omdat het door de aanwezigheid van COVID-19
niet mogelijk is om een informatieavond op school te organiseren, heb ik op onze website onder
Ouders > brieven en presentaties > havo-2/3/4/5 > havo-3 een presentatiefilmpje van ± 15 minuten
gezet waarin informatie wordt gegeven over de profiel- en vakkenkeuze. Ook is daar het
profielkeuzeformulier te vinden dat aan uw zoon/dochter wordt meegegeven en dat u kunt gebruiken
bij het bekijken van de informatiefilm.
Mocht u na het zien van de presentatie toch nog vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van het
online vragenuur dat plaatsvindt op dinsdag 6 oktober 2020 van 19.30 – 20.30 uur.
Om deel te nemen aan deze online bijeenkomst gaat u naar de website van school:
http://www.millhillcollege.nl
Klik op het sleuteltje rechtsboven in beeld;
Kies de link “ouderportaal”;
Log in met uw eigen logingegevens;
Klik op “Schouten, Ruud”;
Klik op de link “vragensessie profielkeuze havo-3”;
Klik op “deelnemen aan sessie”;
Kies in het volgende scherm de microfoon.
Het vragenuur is nadrukkelijk bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die mogelijk
doorstromen naar havo-4. Later in het jaar vinden er soortgelijke informatieavonden plaats voor mavo
en vwo. U kunt zelf kiezen om aan één of meerdere van deze informatieavonden deel te nemen. Het
vragenuur is niet bedoeld voor de leerlingen. Zij krijgen op school van de mentor en de LOBcoördinator in de komende maanden uitvoerig begeleiding bij het keuzeproces.
Ik hoop dat u met deze werkwijze voldoende wordt geïnformeerd over het profielkeuzeproces van uw
zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
drs. R. Schouten, sectordirecteur havo
Cc:

mevrouw M. Dingemans-Derix, LOB-coördinator
De heer B. de Graaff, leerjaarcoördinator Team-X
Coaches Team-X, mevrouw J. van Erven , mevrouw E. Linssen, de heer H. Jorissen en de heer R. Ooms

