Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3 (t)vwo, 3 (t)havo en 3 gpl

Datum : 13 oktober 2020
Ref.nr. : 02.30-profielkeuze-wss/eim-blm
Betreft : test profielkeuze

Geachte ouder/verzorger,
Zoals u ongetwijfeld weet is de derde klas een belangrijk jaar als het gaat om het
bepalen van de profielkeuze in de bovenbouw. In de loop van de derde klas moet
duidelijk worden waar de voorkeuren liggen van uw zoon of dochter en waar de beste
mogelijkheden liggen. Deze keuze heeft gevolgen voor de toelating tot het
vervolgonderwijs. Vanzelfsprekend adviseert de school bij de keuze van profiel en
vakkenpakket. Uw kind krijgt daarnaast mentorlessen die voorbereiden op de keuze.
Verder geeft de decaan uitleg en is deze aanwezig als vraagbaak en steun.
Toch kan een onafhankelijk advies erg waardevol zijn.
Daarom biedt de school u de mogelijkheid uw kind te laten testen door het
loopbaanadviesbureau Aob Compaz.
Het gaat om online tests, die groepsgewijs worden afgenomen. Bij de testonderdelen
wordt gekeken naar de capaciteiten op taalgebied en exact gebied, naar interesses en
naar motivatie/schoolbeleving. Op grond van de testresultaten worden suggesties
gedaan voor mogelijke profielen en vervolgopleidingen. Ook wordt een advies gegeven
over het haalbare niveau. De school faciliteert het afnemen van deze test en Aob
Compaz biedt deze tegen kostprijs aan. U profiteert op deze manier van een flinke
groepskorting.
De kosten kunnen daardoor beperkt blijven tot een bedrag van € 111,- incl. BTW per
leerling.
Voor een verdere toelichting op het testonderzoek verwijzen we u naar de bijlage.
Naar verwachting wordt het rapport (de testuitslag) uiterlijk in week 1 (2021) naar u als
ouder(s)/verzorger(s) gemaild; een week later wordt het naar de decaan gemaild, tenzij
u binnen enkele dagen na ontvangen van het rapport bezwaar heeft gemaakt tegen het
doorzenden aan de decaan. De decaan geeft een kopie ter inzage aan de mentor. Het
rapport kan zodoende een ondersteunende rol spelen bij het keuzeproces.
De tests worden afgenomen op beide locaties:
-

op donderdag 12 november voor de leerlingen op locatie Slingerbos,
op maandag 16 november voor de leerlingen op locatie Levant.
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De tests beginnen om 9.00 uur en duren tot uiterlijk 13.30 a 14.00 uur.
Procedure
De gang van zaken is als volgt:
U meldt uw zoon of dochter voor de test aan, door (een scan van) bijgaand
aanmeldformulier aan Aob Compaz te mailen uiterlijk woensdag 28 oktober a.s.
Aanmelden kan uitsluitend via mail. Graag onder vermelding van ‘profielkeuzetest
Slingerbos Levant’.
Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek via iDEAL. Betaling is
voorwaarde voor deelname.
Op een van de aangegeven data wordt de test op school afgenomen.
U ontvangt uiterlijk week 1 (2021) het rapport via email; zonder tegenbericht
ontvangt de school het rapport een week later.
Alle leerlingen die meedoen worden ongeveer een dag van tevoren op school op de
hoogte gesteld van tijd en plaats (lokaal).
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. M. Wessel of mevr. M. Eijsink.
Contactgegevens staan onderaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
Mevr. M. Wessel
Decaan (t)havo / mavo
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
Mevr. M. Eijsink,
Decaan (t)vwo / (t)havo
0341 – 414 484
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl
aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
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Aanmeldformulier voor het testonderzoek profielkeuze derde klas 2020
Test data:
Donderdag 12 november 2020: 9.00 – 13.30 uur locatie Slingerbos
Maandag 16 november 2020: 9.00 – 13.30 uur locatie Levant
(advies: laat uw zoon/dochter de datum en tijd in de agenda noteren!)

De ouder/verzorger
van………………………………………………………………klas:……………….
Straat………………………………………………………………………………………huisnr………
Postcode……………………………….Woonplaats……………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………..

Geslacht man / vrouw

Emailadres waarop ik het rapport wil ontvangen:
………………………………………………………………………………………………………………

meldt hem/haar hierbij aan voor het testonderzoek in het kader van de profielkeuze.
Ondergetekende verklaart hierbij ook akkoord te gaan met de in bijgaande brief
beschreven procedure.
Datum:……………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………

Dit aanmeldingsformulier mailt u uiterlijk woensdag 28 oktober a.s. rechtstreeks aan
Aob Compaz: onderwijs@aob-compaz.nl met in de onderwerpregel ‘profielkeuzetest
Slingerbos Levant’. U ontvangt binnen een of enkele dagen een bevestigingsmail met
betalingsverzoek; krijgt u geen reactie dan kunt u bellen met het onderstaande
nummer.
AOB Compaz Zwolle 088 – 270 12 30
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INFORMATIE AOB COMPAZ OVER DE PROFIELKEUZETEST
Geachte ouders/verzorgers,
Ter ondersteuning van de niveau- en profielkeuze biedt school de mogelijkheid om uw
kind te laten testen door het studie- en loopbaanadviesbureau Aob Compaz. Wij
helpen jaarlijks duizenden scholieren/ouders in het hele land bij het bepalen van hun
keuze en hopen met dit onderzoek ook u van goede informatie te voorzien.
Doel van het testonderzoek
Het geven van een onafhankelijk advies over een bij uw zoon/dochter passend profiel
(in de bovenbouw) om daarmee het keuzeproces naar passende studies goed te
ondersteunen. Het profiel is mede bepalend voor de toekomstige studie- en
beroepskeuze.
Inhoud van het onderzoek
verstandelijke capaciteiten: algemeen denkniveau/inzicht; deelcapaciteiten
(taalkundig, exact, ruimtelijk, rekenkundig), sterke en zwakke kanten
belangstelling: voorkeuren voor diverse beroepsrichtingen / studies, als
belangrijke factor bij de profielkeuze
motivatie, schoolbeleving, faalangst: motivatie voor het leren, sociaal
functioneren, faalangst/spanningsgevoeligheid.
Belang van het onderzoek
Een goede, beargumenteerde profielkeuze zet uw zoon/dochter op het juiste spoor.
Het onderzoek helpt hem/haar om met argumenten onderbouwd verder op weg te
gaan richting de vervolgstudie. Een verkeerd gekozen profiel is vaak moeilijk te
corrigeren. Een goede profielkeuze voorkomt studievertraging (tijdsverlies, financiële
gevolgen) en is dus een uitstekende investering voor nu en vooral voor later!
Een professionele test is een ‘momentopname’ (zoals een goede, duidelijke foto dat
ook is) maar het geeft ook een lange-termijn-voorspelling, meer dan schoolcijfers.
Schoolresultaten geven aan hoe het op dit moment gaat met uw kind op school in
samenhang met inzet en motivatie. Dit onderzoek geeft aanvullende informatie over de
talenten van uw kind en daarmee de kansen op langere termijn (in de bovenbouw).
Zoals veel scholen, ziet ook de school van uw kind het belang in van een goede meting
van de capaciteiten, de belangstelling en de motivatie/schoolbeleving.
De inzet en motivatie van uw zoon/dochter tijdens de testafname is dan ook van
cruciaal belang. Alleen bij een positieve, betrokken houding tijdens de test geeft de
uitslag een representatief beeld van zijn/haar capaciteiten, instelling en interesse, op
grond waarvan een goed advies kan worden gegeven. Wij hopen dat deze informatie
hiertoe mede een stimulans is.
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Hoe zwaar weegt de uitslag
Dit onderzoek is geen selectiemiddel. Het geeft ondersteuning bij de profielkeuze en
eventueel de niveaubepaling. Het biedt tevens informatie over meer persoonlijke
aspecten zoals motivatie en spanningsgevoeligheid. De school kijkt nooit alleen naar
de testuitslag maar ook naar de studieresultaten en de manier van werken van uw
kind. De testuitslag biedt waardevolle extra informatie, als een uitgangspunt voor
verder gesprek.
Een voorbeeldrapport kunt u vinden op de website van de school
www.rsgslingerboslevant.nl onder schoolpost.
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