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Beste ouder/verzorger,
Omdat uw zoon of dochter dit jaar een keuze gaat maken voor een vervolgopleiding, is
het belangrijk goed na te gaan welke opleiding en school bij hem of haar past. Middels
deze brief wil ik u informeren over de oriëntatiemogelijkheden.
Qompas
Sinds klas 2 werken de leerlingen met de online oriëntatiemethode Qompas. Door
antwoorden te geven op de opdrachten en ervaringen (bijvoorbeeld opgedaan tijdens
een stage) hierin op te nemen, bouwen de leerlingen een portfolio/loopbaandossier op.
Dit document dienen leerlingen mee te nemen naar de intake op het mbo of naar de
intake voor de havo.
In dit programma maakt uw zoon of dochter ook een beroepentest en een
competentietest. Beide uitslagen zijn interessant om eens samen te bekijken. Het hoeft
niet om te uitslag van de beroepen te gaan, maar u kunt ook kijken naar de
kenmerken/eigenschappen die bij een beroep horen en nagaan bij welke beroepen
deze eigenschappen ook handig zijn. Bij de uitslag van de competentietest worden
voorbeeldsituaties aangegeven waarin een competentie handig is. Ook hier is veel uit
te halen voor de studiekeuze!
Onder het kopje ‘Informatie zoeken’ en dan ‘Domeinen, beroepen en opleidingen’ is
veel informatie in de vorm van tekst, filmpjes en steekwoorden te vinden over de
verschillende opleidingen.
Open dagen
Een aantal keer per jaar worden door alle mbo-scholen meerdere open dagen en open
avonden georganiseerd waarop uw kind samen met u, of alleen, een indruk kan krijgen
van de school. Ook kan er natuurlijk veel informatie worden verkregen over het
opleidingsaanbod. Vanwege de huidige Corona-maatregelen worden de open huizen
grotendeels online georganiseerd. Mijn advies hierin zou zijn om online te bekijken
wanneer een open huis plaatsvindt en hier dan online aan deel te nemen. Een aantal
scholen bieden op de momenten van het open huis wél de mogelijkheid om in kleine
groepjes de school te komen bekijken. Ook dit is in te zien op de sites van de
verschillende scholen.
Een erg handige website voor het zoeken naar passende opleidingen, scholen en open
dagen is: www.kiesmbo.nl. Neem hier vooral een keer een kijkje!

Voorlichtingsavond
Op maandagavond 23 november zal er een online voorlichting plaatsvinden voor
leerlingen en ouders. De voorlichting zal onder andere gaan over het mbo en
doorstroom naar de havo. Desgewenst is het ook mogelijk om de online voorlichting
van 3 havo over de vakken en profielen in 4 havo bij te wonen. Voor deze avond krijgt
u nog een uitnodiging via de schoolpost.
Meelopen mbo
Voor leerlingen die al vrij zeker zijn van hun keuze bestaat er normaal gesproken de
mogelijkheid om een meeloopdag op het mbo te doen. Helaas is dit op de meeste
scholen, wederom vanwege de Corona-maatregelen, niet toegestaan. Dit geldt niet
voor alle scholen en het kan zijn dat dit beleid per school nog verandert de komende
tijd. Ook hiervoor raad ik aan de websites van de scholen in de gaten te houden.
Zoek hiervoor op de site van de school naar ‘meeloopdagen’. Indien het lukt om een
meeloopdag in te plannen, moet hiervoor verlof worden aangevraagd. Hiervoor
gebruiken wij het formulier dat te vinden is onder de volgende link:
https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/downloads/decanaat/aanvraag-verlofin-verband-met-keuze-vervolgopleiding-mavo-2018.pdf
Indien een meeloopdag mogelijk is, raad ik dit sterk aan om te doen!
Aanmelden mbo
Leerlingen dienen zich voor 1 april aan te melden op het mbo. Als leerlingen eerder
weten wat zij willen gaan doen, kunnen zij zich ook nu al aanmelden. Voor de numerus
fixus opleidingen geldt ‘hoe eerder hoe beter’ omdat deze opleidingen een beperkt
aantal plekken hebben en leerlingen aannemen op basis van de aanmelddatum.
Aanmelden kan sinds 1 oktober jl. Leerlingen die twijfelen mogen zich bij meerdere
opleidingen of scholen inschrijven. Belangrijk is hierbij wel dat ze zich afmelden als een
definitieve keuze is gemaakt.
Havo
Voor de doorstroom naar de havo zijn er twee mogelijkheden om toegelaten te worden.
Deze mogelijkheden staan beschreven in de brief die verstuurd is op 15 juli jl.
De brief is nog te vinden op de schoolpost onder de volgende link:
https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/schoolpost/mavo/mogelijkheidaanpassen-profiel--vakkenpakket.pdf
Een extra vak is een vak dat in 3 mavo ook gevolgd is.
Ook de leerlingen die door willen stromen naar de havo dienen zich aan te melden op
het mbo. Dit is omdat pas na het eindexamen bekend wordt of de overstap haalbaar
is/mag. Zodra dit duidelijk is, meldt de leerling zich af op het mbo.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,

Shasta Franken
Decaan mavo
s.franken@rsgslingerboslevant.nl

