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Profielkeuze

Belangrijke data:

LOB

11-10-2021: Beroepenspeeddate
LOB; wellicht een onbekende term. LOB staat voor Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding. Door LOB vorm te geven en een
belangrijke plaats te geven in ons lescurriculum, zijn wij als school in
staat onze leerlingen goed op weg te helpen met de profiel-, studieen beroepskeuze.
In deze eerste nieuwsbrief gaan we kort in op de profielkeuze en de
middelen die wij hiervoor inzetten.

____________________________________________________________

Slingerbos

04-11-2021: Beroepenspeeddate
Levant

16-11-2021: Aob Compaz Slingerbos
15-11-2021: Aob Compaz Levant
23-11-2021: Opleidingsmarkt mbo,
hbo en wo op locatie Slingerbos

Profielkeuzevoorlichting

30-11-2021: Vakkenvoorlichting

Zondag 10 april 2022 is de deadline voor uw zoon of dochter om een
profiel te kiezen. Hier gaat het doorgeven van een voorlopige keuze
aan vooraf. Uw zoon/dochter geeft deze uiterlijk zondag 6 februari
2022 digitaal door. Over de procedure rondom het doorgeven van
de voorlopige profielkeuze wordt u in januari geïnformeerd.

14-12-2021: Vakkenvoorlichting

Noteert u ook alvast donderdag 20 januari 2022 in uw agenda? Wij
organiseren dan ’s avonds een online profielkeuzevoorlichting voor
alle ouders en leerlingen die dit jaar een profiel- en
vakkenpakketkeuze moeten maken. Deze avond geldt voor beide
locaties.

(t)havo (voor beide locaties, maar op
locatie Slingerbos)

(t)vwo (voor beide locaties, maar op
locatie Slingerbos)

20-01-2022: Profielkeuzevoorlichting
(t)havo en (t)vwo (online)

06-02-2022: Deadline voorlopige
profielkeuze

10-04-2022: Deadline definitieve

Beroepenspeeddate

profielkeuze

Om uw zoon/dochter op weg te helpen met het verkennen van hun
interesses en de mogelijkheden in de diverse werkvelden organiseren
wij op 11 oktober (Slingerbos) en op 4 november (Levant) een
beroepenspeeddate. De leerlingen kunnen dan in sneltreinvaart
kennis nemen van een aantal heel diverse beroepen.

Decanaat havo/vwo:

__________________________________________________________________
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(t)havo
Mevr. M. Wessel
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
maandag (Lev)
dinsdag (Slb)
donderdag (Slb)
(t)vwo
Mevr. M. Eijsink
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl
dinsdag (Slb)
vrijdag (Slb)
na 1 december 3 dagen werkzaam
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Opleidingsmarkt
Verder organiseren wij op dinsdag 23 november een opleidingsmarkt waar diverse mbo, hbo
en wo scholen met een Stand aanwezig zijn op de locatie Slingerbos. Dit is weliswaar weer een
stap verder dan de profielkeuze, maar een bezoek aan deze markt kan wel degelijk ook
inspiratie opleveren voor de profielkeuze! Om deze reden nodigen wij ook alle leerlingen uit het
3e jaar uit met hun ouders. Mocht u nu al vragen hebben betreffende de profielkeuze, dan kunt
u uiteraard contact opnemen met één van de decanen, wij helpen u graag!
Vakkeninformatie en Vakkenvoorlichting
Elk jaar brengen wij een vakkenboekje uit waarin alle informatie staat betreffende de
bovenbouw-vakken. Zowel voor (t)havo als voor (t)vwo wordt een vakkenboekje gemaakt. Dit
vakkenboekje staat op de website onder downloads en is voor leerlingen ook te vinden op de
ELO.
Tevens is er een Vakkenvoorlichting voor alle leerlingen die volgend jaar naar 4H(t) of 4V(t)
gaan. Tijdens deze voorlichtingen krijgen leerlingen meer informatie over de (nieuwe) vakken.
Ze kiezen vooraf 4 vakken waar ze meer informatie over willen ontvangen. Wellicht is het
handig om dit alvast met uw zoon/dochter te bespreken thuis. De Vakkenvoorlichting staat
gepland op:
dinsdag 30 november > vakkenvoorlichting (t)havo (locatie Slb)
dinsdag 14 december > vakkenvoorlichting (t)vwo (locatie Slb)
De Vakkenvoorlichting is een verplichte activiteit en vindt plaats op de locatie Slingerbos. De
activiteit is van 8.25 tot 10.00 uur. Ouders van leerlingen die op Levant zitten ontvangen t.z.t.
meer informatie over de reis hier naar toe.
___________________________________________________________________________________________

Aob Compaz
Elk jaar bieden we de mogelijkheid voor leerlingen om, naast het LOB programma dat de
leerlingen al doorlopen, een uitgebreid profielkeuze-onderzoek te doen via de externe
organisatie Aob Compaz. Deelname is vrijblijvend en kost € 111,00. De uitslag van het
onderzoek biedt een eerste indruk van de capaciteiten en interesses. Bij de uitslag van de tests
zit ook een advies richting de profielkeuze. Op beide locaties is het mogelijk om de test(s) te
doen. Op maandag 15 november is dit op Levant en op dinsdag 16 november op Slingerbos.
De leerlingen starten om 8.25 uur en het duurt tot (en met) het begin van de middag. De uitslag
volgt meestal rond de kerstvakantie. In oktober ontvangt u een brief met meer informatie
hierover en de mogelijkheid om uw zoon/dochter aan te melden.

__________________________________________________________________________________
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Keuzegids Online op de ELO
Sinds dit schooljaar hebben alle leerlingen vanaf de 3e klas (met uitzondering van mavo
regulier) de Keuzegids Online op de ELO staan. Deze bevat een systematische
kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs (hbo) en
wetenschappelijk onderwijs (wo). Jaarlijks wordt de informatie geüpdatet, met de meest
actuele feiten en oordelen over alle opleidingen. Omdat de link naar deze online
Keuzegids op de ELO staat, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) ook meekijken. Wij gebruiken de
informatie uit de Keuzegids veel tijdens onze gesprekken met leerlingen. Erg handig om te
gebruiken in de oriëntatie op een vervolgopleiding, maar zeker ook bij het maken van een
profielkeuze! Wij zijn daarom erg blij dat deze informatie nu het hele jaar voor alle leerlingen
(en hun ouder(s)/verzorger(s) beschikbaar is!

(t)vwo decaan tijdelijk beperkt beschikbaar
De (t)vwo decaan, Michaële Eijsink, is tot 1 december beperkt beschikbaar. Tot die tijd werkt zij
op dinsdag en vrijdag op RSG Slingerbos. Na 1 december zal zij weer 3 dagen per week bij ons
werken, waarvan ook weer 1 dag op Levant. Of en wat er dan (eventueel) wijzigt in haar
werkdagen is op dit moment nog niet bekend. Mocht u vragen hebben voor Michaële, dan
kunt u uiteraard contact met haar opnemen via m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl.

‘Waarom moeilijk doen … als het samen kan' (Bron: Loesje)
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