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Profielkeuze Avond 
 
Een schoolcarrière zit vol met het maken van keuzes. 
Voor leerlingen in het eerste en tweede jaar van 
onze school volgt op een gegeven moment een keuze 
ten aanzien van het profiel dat ze willen gaan volgen. 
Op onze school is de keuze er tussen Economie & 
Ondernemen en Zorg & Welzijn. Die keuze wordt 
gemaakt vóór aanvang van het derde leerjaar. We 
nodigen u en uw kind/pupil, dan ook van harte uit 
voor de profielkeuze avond. Deze zal plaatsvinden op 
dinsdag 24 maart aanstaande. We beginnen om 
19.00 uur en gaan er vanuit dat de avond eindigt 
tegen 20.30 uur. Met behulp van de informatie uit 
deze avond kunnen ouders en leerlingen daarna een 
beslissing nemen ten aanzien van het te volgen 
profiel. Voor alle overdreven volledigheid: De avond 
is voor ouders en verzorgers van alle leerlingen uit 
het eerste- en tweede leerjaar. 
 

 
Toetsweek  
 
      

In de week van 16 t/m 20 maart hebben wij  op 
school, wederom een toets week. Vanzelfsprekend is 
het van belang dat de leerlingen zich goed 
voorbereiden. Los van het feit dat daarbij hoort dat 
leerlingen op tijd op school zijn ( denkt u aan taxi 
vervoer eventueel) en dat ze uitgeslapen zijn , is het 
ook van belang dat SOM wordt gebruikt. Daar 
kunnen ze zien om welke toets het gaat, wat de te 
leren stof is en van hoe laat tot hoe laat elke toets 
wordt afgenomen. Voor aanvullende vragen hierover 
kunt u vanzelfsprekend terecht bij de mentor van uw 
kind.  
 

  
Coronavirus 
 

Onlangs heb ik met u gecommuniceerd over de stand 
van zaken met betrekking tot het Coronavirus. De 
ontwikkelingen gaan vanzelfsprekend in rap tempo, 
zoals u ongetwijfeld ook zélf meekrijgt vanuit de 
actualiteiten. Los van de maatregelen die iedereen 
zelf kan nemen, hebben wij in ieder geval op school 
overal gezorgd voor nieuwe papieren handdoekjes 
dispensers. Conform de instructies van “hogerhand” 

raden ook wij het onze collega’s en leerlingen af om 
nog handen te schudden met elkaar en het meer te 
vinden in alternatieve begroetingen. Ook hier geldt 
dat als er meer vragen zijn over zaken die hierop 
betrekking hebben, dat u dan contact kunt opnemen 
met de mentor van uw kind/pupil.   

 
 


