Vanuit het decanaat
Klas 2 MAVO
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens de link naar de Kieswijzer. In de Kieswijzer
staat per vak beschreven hoe de overgang van onderbouw naar bovenbouw
vormgegeven wordt. En tevens waar rekening mee gehouden moet worden bij de
profielkeuze.
De mentoren zullen de inhoud van de Kieswijzer met de leerlingen bespreken.
Inmiddels hebben de leerlingen een gastles over de techniek gehad. Er zal ook nog
een gastles over de Economische richting en Zorg & Welzijn gegeven worden.
Enkele belangrijke data:
- 1e week van maart presentatie Kieswijzer
- 12 maart informatie avond over de profiel- en vakkenpakketkeuze
- 9 april definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze
Klas 2 MAVO en HAVO
Woensdag 21 maart: de meeloopdag. Leerlingen gaan met een ouder/ familielid/
kennis of buurman mee naar het werk. De leerlingen maken hier een verslag van. De
leerlingen ontvangen de richtlijnen hiervan via de mentoren.
KLAS 3 MAVO
Eind maart ontvangen de leerlingen uit klas 3 een pakket met achtergrondinformatie
over de vakkenpakketkeuze. Er wordt informatie gegeven over de profielen, de
aansluiting met het MBO en de HAVO, wiskunde plus en de leerling krijgt een
persoonlijk advies van de vakdocenten. Bij het maken van de keuze voor het
vakkenpakket is het zinvol om de uitslag van de Studiemeter te gebruiken.
Maandag 16 april: Informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze klas 3.
Woensdag 18 april: Doedag MBO college Hilversum. De leerlingen maken kennis
met twee verschillende richtingen op het MBO. De afgelopen week hebben leerlingen
een keuze uit 2 workshops gemaakt. Beide workshops worden in de ochtend
gegeven. In de middag worden de lessen op school hervat. Via de mentor zullen de
leerlingen hun persoonlijke uitnodiging en informatie over de Doedag ontvangen.
KLAS 3 HAVO
12 maart: Informatieavond Profiel- en vakkenpakketkeuze HAVO 3
20 maart: Beroepenmarkt op het ATC.
Eind maart ontvangen de leerlingen een overzicht met daarin de adviezen van de
vakdocenten. Dit advies kan helpen bij het maken van de profielkeuze.
Hetzelfde geldt voor de uitslag van de Studiemeter test. Hierin komt naar voren met
welke vervolgopleidingen leerlingen affiniteit hebben.

April voorlopige profielkeuze HAVO. De leerlingen kunnen de profielkeuze via
magister aangeven. Op 17 mei wordt de keuze definitief.
KLAS 4
De meeste leerlingen uit klas 4 hebben zich aangemeld voor een vervolgopleiding.
Voor late beslissers en voor leerlingen die nog op zoek zijn naar een plan B, is er
nog de mogelijkheid om Open Dagen te bezoeken. Een Open Dagen is de manier
om sfeer te proeven en kennis te maken met docenten en studenten.
Wanneer er vragen omtrent de aanmelding zijn dan kunt u die bij de mentor of
decaan stellen.
HAVO 4
17 april: Oud-leerlingen avond op het ATC. Studenten delen hun ervaring over de
overstap van de HAVO naar het HBO. Ze informeren leerlingen over hun opleiding.
Leerlingen die vanuit HAVO 4 willen doorstromen naar een MBO niveau 4 of een
MHBO opleiding moeten zich voor 1 april aanmelden. Een MHBO opleiding biedt, in
samenwerking met HBO opleidingen, een verkort MBO traject aan. In twee, in plaats
van drie jaar, kan een MBO diploma behaald worden en kan de leerling doorstromen
naar het HBO. Aanmelden doe je via de website van de opleiding.
Voor leerlingen uit klas 4 HAVO is het tevens een optie om door te stromen naar de
beroepshavo. De beroepshavo is een intensieve twee jarige opleiding waarbij je
werkt aan levensechte projecten voor bedrijven en organisaties uit de regio. Het leidt
tot een MBO niveau 4 diploma en diverse HAVO- certificaten. Meer informatie vind je
via:
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Technology-EngineeringDesign/Beroepshavo

