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Profielkeuze

LOB
Dit is de derde nieuwsbrief over de profielkeuze in het 3e leerjaar.
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de
activiteiten rondom LOB. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding, oftewel wat wij doen om onze leerlingen te
begeleiden bij het maken van keuzes en het vormgeven van hun
loopbaan.

Bovenbouwvoorlichting

Belangrijke data:
10 april 2022: deadline
eventueel wijzigen van
definitieve profielkeuze in
Keuzevak
19 april 2022: deadline
accorderen van definitieve
profielkeuze door tenminste 1
ouder/verzorger via een link die
u per mail op 12 april ontvangt
van Keuzevak

Jaarlijks organiseren wij voor alle derdejaars leerlingen (t)havo en
(t)vwo op Slingerbos en Levant een bovenbouwvoorlichting
waarbij 4e jaars leerlingen vertellen over hun ervaringen rondom
de overgang naar de bovenbouw en profielkeuze. Hoewel dit de
afgelopen twee jaar niet door kon gaan vanwege corona, zijn wij
blij dat het dit jaar gelukkig weer door kon gaan!

Definitieve profielkeuze
De procedure rondom de definitieve profielkeuze is in volle
gang! De deadline voor het doorgeven van de definitieve
profielkeuze was op zondag 10 april jongstleden. U heeft
hier eind maart een brief over ontvangen. Deze brief staat
ook op schoolpost.
Hieronder ziet u nog even puntsgewijs het tijdspad:
29 mrt – 10 apr > checken, invoeren en/of wijzigen van definitieve
profielkeuze in Keuzevak. Na 10 april is wijzigen uitsluitend mogelijk
onder voorbehoud en via de decaan.
12 apr > ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een mail van Keuzevak
/ (Foleta/ Visma-Advitrae)
12 apr – 19 apr > Tenminste 1 ouder/ verzorger accordeert de
definitieve profielkeuze via de ontvangen link op 12 april. Hiermee
is de profielkeuze definitief.
Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, stuur dan een mail
met de gewenste profielkeuze naar de betreffende decaan.

Vragen? mail de decaan:
Michaële Eijsink
Decaan (t)vwo
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl
Werkdagen: di-wo-do

Martine Wessel
Decaan (t)havo
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
Werkdagen: ma-di-do
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NB:

In Keuzevak zijn per abuis twee blokkades opgenomen voor de vwo-kiezers.

Onderzoek & Ontwerpen en wiD → dit kan wél
Natuur, leven en technologie en wiA → dit kan wél
Is dit voor uw kind van belang? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de decaan vwo.

Keuzegids Online en document Naderende Vooropleidingseisen
Op de ELO staat onder Bronnen een link naar de Keuzegids Online. Via deze link komt u bij de
Keuzegids Online en kunt u samen met uw zoon/dochter kijken naar alle opleidingen op hbo- en woniveau.
Het is in dit stadium natuurlijk nog vroeg om al naar concrete opleidingen te kijken, maar u kunt dit
wel ter inspiratie gebruiken bij het maken van een profielkeuze. Volgend jaar gaat uw kind verder
met oriënteren op studiekeuze en ook dan kan de Keuzegids Online hulp bieden.
Daarnaast hebben wij op de website onder downloads (bovenaan op homepage) > Decanaat
havo/vwo nog twee handige documenten staan die u kunt gebruiken bij het invullen van de
profielkeuze. Het gaat dan om de documenten Nadere vooropleidingeisen havo-hbo en Nadere
vooropleidingseisen vwo-wo. Hierop is per studie te zien òf en zo ja met welk(e) eventuele
aanvullende vak(ken) een studie toegankelijk is met een bepaald profiel. Handig om te zien welke
eventuele gevolgen de profielkeuze kan hebben (of dat het juist wel meevalt
).
Aanraders!

Tot slot
Wij willen benadrukken dat wij voor vragen over profielkeuze bereikbaar en beschikbaar zijn!
U kunt ons mailen, maar we kunnen ook een online afspraak maken. Wij zijn ook altijd bereid om
mee te denken bij twijfel.
Michaële Eijsink
Decaan (t)vwo
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl
Werkdagen: di – wo – do
Martine Wessel
Decaan (t)havo
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
Werkdagen: ma – di – do

Waarom moeilijk doen …. als het samen kan? (Bron: Loesje)
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