
     

        

Aan ouders/verzorgers van leerlingen in havo 3  
 
Maastricht, 19 november 2020  
 
Betreft: Profielkeuze havo 3 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  

 
Uw zoon/dochter is dit schooljaar leerling van de derde klas havo. Zoals u inmiddels weet krijgt 
hij/zij in de bovenbouw te maken met de Tweede Fase. In de loop van dit schooljaar maakt uw 
zoon/dochter, samen met u, een profielkeuze voor de bovenbouw.  
In de wekelijkse mentor-lessen gaat de mentor nader in op de Tweede Fase en begeleidt uw kind bij 
de profielkeuze. Het lijkt ons van groot belang om een en ander nader mondeling toe te lichten.  
 
Normaal gesproken zouden we u op school uitnodigen, maar u begrijpt dat we door de huidige 
corona situatie andere keuzes moeten maken.  Daartoe wordt op dinsdag 1 december voor de 
ouders een digitale voorlichtingsavond over deze profielkeuze georganiseerd. De decaan mevrouw  
N. Hoedemakers zal via een filmpje duidelijk maken hoe de profielen er uit zien en hoe tot de 
definitieve keuze gekomen zal worden. Op dit moment zijn de leerlingen bezig om een presentatie te 
maken over de profielkeuze. De mentor zal dit alles verwerken in het contact via Teams op deze 
avond.  
U begrijpt dat de hele avond via Teams zal worden georganiseerd.  
U krijgt via de mentor een uitnodiging om deze vergadering via Teams bij te wonen.   
Wij nodigen u, in het belang van uw kind, hier van harte voor uit.  
 
Inloop via teams  18.45 uur  
Aanvang van de avond :  19.00 uur  
Geplande eindtijd :   20.00 uur  
 
Er zal binnenkort via de mail een boekje Tweede Fase worden toegestuurd, tevens zal dit in de klas 
aan de leerlingen worden gegeven. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, stel ze gerust aan de mentor. 
 
Met vriendelijke groet,  
Mede namens de mentoren van Havo 3, 
Mevr. N. Hoedemakers, decaan  
Dhr. W. Ruijsch, teamleider havo 3 t/m 5 


