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havo/vwo

Klas 3
Profielkeuze
In de afgelopen weken hebben leerlingen van klas 3hv gespeeddatet met leerlingen van klas 4hv.
Diverse onderwerpen kwamen aan bod zoals: waarom heb jij voor dit profiel en deze vakken
gekozen, sta je nog steeds achter je keuze, hoe heb je de overgang van de derde naar de vierde klas
ervaren?
Mevrouw Folkersma en mevrouw Bergman zijn nu in gesprek met de leerlingen om de voorlopige
profielkeuze te bespreken. Na de meivakantie worden deze gesprekken afgerond en dan wordt de
profielkeuze definitief gemaakt. Heeft u als ouder/verzorger hier nog een vraag over, neem gerust
contact op met het decanaat.
Voorexamenklassen
Ga nu al oriënteren!
Het is erg belangrijk dat leerlingen op tijd bezig gaan met hun studiekeuze. Een goede oriëntatie
voorkomt een hoop stress in het examenjaar. In de mpc-uren is er aandacht besteed aan LOB door
middel van modules. Praat hier thuis nog eens over door. De komende tijd zijn er nog een paar open
dagen en meeloopdagen. Zie hiervoor de planning in de modules LOB of kijk op de website
www.studiekeuze123.nl
Voor meeloopdagen kan een leerling zich aanmelden via de website van de hogeschool of
universiteit. Meelopen bij een beroep kan ook. Dit kan met iemand in de eigen omgeving, maar op
het decanaat is een lijst met beroepen van ouders met wie leerlingen mogen meelopen. Een handige
website van de overheid bij het keuzeproces is http://mijnstudieplan.startstuderen.nl/
Beroepskeuze voor jongeren: One-2-Be !
Xpand, een organisatie voor training en coaching heeft o.a. als doel jongeren te helpen om hun
talenten, wensen en mogelijkheden te ontdekken om daarmee keuzes te kunnen maken als het gaat
om studie en/of beroep. Onder de naam One-2-Be is een team van trainers/coaches aan de slag om
jongeren vanuit een christelijke levensvisie bij deze keuzes te ondersteunen. Meer informatie over
deze beroepskeuzetraining wordt binnenkort verstuurd vanuit het decanaat.
Tussenjaarplan
Wat is de waarde van een tussenjaar? Waarom is het goed om tijdig over een eventueel tussenjaar te
gaan nadenken in plaats van het alleen achter de hand houden voor als een studiekeuze niet
lukt? Als je kiest voor een tussenjaar, werpt dit pas zijn vruchten af als je goed nadenkt over wat je in
zo’n tussenjaar gaat doen. Daarom heeft Daniëlle Vogels een tussenjaar workshop gemaakt om
samen met ouders en leerlingen een tussenjaarplan te maken. Voor meer informatie over de
workshop, kijk op http://www.tussenjaartwijfels.info/ Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de
workshop via Magister.
Workshop personal branding
Begin juni organiseren we samen met het OTP een workshop personal branding voor de havo4 en
vwo5 klassen. Deze 1,5 durende workshop zal ingaan op o.a. netwerken en social media.

Django Girls
Op 20 mei organiseren diverse IT bedrijven uit Groningen de jaarlijkse Django Girls.
‘If you are a woman and want to learn how to make websites, we have good news for you: we are
holding a one-day workshop for beginners! It will take place on May 20th, 2017 in Groningen from
9.30 - 16.30.
Geef je nu gratis op via de website https://djangogirls.org/groningen/
Examenklassen
1 mei 2017
Aanmelden voor een hbo- of wo-studie moet vóór 1 mei via www.studielink.nl
Zorg dat uw kind zich op tijd heeft aangemeld, anders is er geen recht op toelating meer.
Start studeren
De website www.startstuderen.nl is een website die scholieren en studenten op weg helpt bij het
kiezen van een studie en alles wat daarbij komt kijken. Er staat informatie op over studiekeuze,
geldzaken, huisvesting e.d.
Expeditie Noord
Voor jongeren die nog geen studiekeuze hebben kunnen maken na hun diploma is er Expeditie
Noord. Dit oriëntatietraject duurt drie maanden waarin je twee dagen in de week in een groep onder
begeleiding aan de slag gaat met het kiezen van je studie. Omdat het deeltijd is kun je het
combineren met een bijbaantje of met het VAVO (het traject start twee keer per jaar). Binnenkort is
er een Kick Off om kennis te maken met de Expeditie. Informatie hierover volgt binnenkort.
Meer informatie via de website www.expeditienoord.com of bij het decanaat.

