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Gorinchem, 27 januari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) van een leerling uit klas drie,
Aan het begin van dit schooljaar is u gevraagd om de avond van 15 februari vrij te houden voor de
profielkeuzeavond.
Het was de bedoeling deze avond op school te houden. Helaas gaat dat niet gebeuren.
In plaats daarvan zal er drie keer een TEAMSvergadering aangemaakt worden. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van het account van uw zoon of dochter.
U kunt zich voor één van die “vergaderingen” inschrijven. Maximaal 40 personen per vergadering.
De heer Hurkmans zal een inschrijvingsformulier klaarzetten op het ouderportal.
De deadline van de inschrijving is woensdag 9 februari 2021 om 15.00 uur.
De vergaderingen vinden plaats op:
Maandag 15 februari van 19.00 tot 20.00 uur
Maandag 15 februari van 20.30 tot 21.30 uur
Dinsdag 16 februari van 20.00 tot 21.00 uur
Tijdens de vergadering praat ik u bij over de verschillende keuzemogelijkheden aan de hand van een
schema dat ik als bijlage heb toegevoegd bij deze brief.
Het is handig als u deze bijlage print en op de betreffende avond bij de hand hebt.
Tevens bijgevoegd is een overzicht van de doorstroomeisen van het VWO naar de Universiteit en van
het VWO naar het HBO. U kunt dan samen met uw zoon of dochter kijken welke studierichtingen er met
welk profiel bereikbaar zijn.
Ten slotte krijgt u informatiefolders over de vakken Filosofie, Wiskunde en Kunst.
Alles bij elkaar een behoorlijk grote hoeveelheid leeswerk!
De informatie kunt u later terugvinden op de decanensite onder het kopje “ Links".
Aan het einde van mijn presentatie waarin ik ook in zal gaan op de voortgang in het keuzeproces van uw
zoon of dochter, zal er gelegenheid zijn om uw mogelijke vragen te stellen.
Met vriendelijke groet,
mevrouw B Dolman
decaan
i.dolman@camphusianum.nl

