Vanuit het decanaat

Klas 2 MAVO en 2 HAVO
Een verzoek aan ouders en verzorgers. Op 21 maart staat de meeloop dag gepland. Dit is een
dag later dan in de Informatiegids staat vermeld. Onze leerlingen maken, indien mogelijk,
een werkdag van een ouder/ kennis/ buurman of familielid mee. De leerlingen maken een
verslag van de meeloopdag. Tijdens de mentor les wordt de meeloop dag besproken en
voorbereid. Verdere informatie vind u in de bijgevoegde brief over de meeloop dag.
De komende periode staat voor de MAVO leerlingen in het teken van de profielkeuze. Zo zal
er op 14 februari zal er een gastles over het profiel Techniek gegeven worden.
KLAS 3 MAVO
Deze periode zijn we volop bezig om de leerlingen voor te bereiden op de keuze voor het
vakkenpakket waarin ze examen willen doen.
Tijdens de LOB les hebben de leerlingen uit klas 3 MAVO de Studiemeter test gemaakt. De
uitslag van de test kunt u samen met uw kind inzien via gegevens die de leerlingen hebben
ontvangen.
Via de website www.staloysiusvmbo.dedecaan.net, kunt u de onderdelen die uw kind in de
methode Keuzeweb doorlopen heeft bekijken. Als ouder kunt u zich registreren met het
leerling nummer en de naam van uw kind.
In het kader van de profiel- en vakkenpakket keuze is het voor de leerlingen zinvol om de
Open Dagen van de diverse MBO-opleidingen te bezoeken. Via de onderstaande link vindt u
een overzicht van de Open Dagen van scholen in de regio.
http://www.hetalc.nl/mijn-alc/decaan/Paginas/default.aspx
KLAS 3 HAVO
De maanden februari en maart zijn belangrijke maanden wat de profielkeuze betreft.
Volgende week maken de leerlingen de Studiemeter test tijdens de LOB les. De uitslag van
deze test kunt u samen met uw kind inzien via gegevens die de leerlingen hebben
ontvangen.
Via de website www.staloysiushv.dedecaan.net, kunt u de onderdelen die uw kind in de
methode Keuzeweb doorlopen heeft bekijken. Als ouder kunt u zich registreren met het
leerling nummer en de naam van uw kind.
Op 22 februari is er voor de leerlingen een voorlichtingsmoment over de profielkeuze. De
mentoren zullen dit met de leerlingen bespreken.
Voor de ouders zal er op 12 maart een voorlichtingsavond gegeven worden. Op deze avond
bespreken we de overgangsnormen en de profielkeuze. U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging.

Op 20 maart is er een beroepenavond op het ATC. Deze is voor alle leerlingen van het ATC
en ALC verplicht. Leerlingen kunnen zich binnenkort voor deze avond aanmelden. Ouders
zijn dan ook van harte welkom.
KLAS 4 MAVO
Met de invoering van de wet op Toelatingsrecht is het van belang dat de leerling zich voor 1
april aanmeldt. De aanmelding gaat via de website van de opleiding.
In deze periode is het nog mogelijk om Open Dagen te bezoeken. Via de onderstaande link
vindt u een overzicht van de Open Dagen van scholen in de regio.
http://www.hetalc.nl/mijn-alc/decaan/Paginas/default.aspx
Klas 4 HAVO
Op 6 februari bezoeken we de voorlichtingsavond op de Hogeschool van Amsterdam, locatie
Fraijlamaborg. Om 17.30 vertrekken we met de bus vanaf het Aloysius. Om 22.30 vertrekken
we uit Amsterdam.
De komende periode gaan leerlingen tijdens de mentor les aan het werk met Studiekeuze
opdrachten. Leerlingen stellen o.a een LOB (Loopbaan Begeleiding & Oriëntatie) - actieplan
op, waarmee ze onderzoeken hoe ze kunnen bereiken wat ze willen.
Leerlingen die na HAVO 4 willen of moeten doorstromen naar een vervolgopleiding in het
MBO moeten erop bedacht zijn dat ze zich voor 1 april bij een MBO opleiding aanmelden.
Met ingang van het schooljaar 2018- 2019 geldt de wet op Toelatingsrecht.
De wet op Toelatingsrecht betekent dat iedereen met een diploma van de middelbare
school welkom is op een van de aangeboden MBO–opleidingen, mits de leerling voor 1 april
aangemeld is.

