
 

 

 

 
Aan : de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 2. 
 
 
 
Betreft : Doorgeven profielkeuze  
 
 
 
 
Putten, 17 maart 2020 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw zoon / dochter zit in klas 2 en voorafgaand aan leerjaar 3 kiezen deze leerlingen een profiel. De 
leerlingen moeten in samenspraak met u een keuze maken. Enige tijd geleden heeft u hier informatie 
over ontvangen.  
 
Graag willen wij u hier nogmaals op attenderen. Wij zien in Magister dat nog maar weinig leerlingen de 
keuze doorgegeven hebben. Mogelijk hebben jullie nog tijd nodig om de keuzes te maken. Wij willen u 
wel vragen dit uiterlijk 3 april a.s. in te voeren. Deze datum blijft staan, zodat er tijdig begonnen kan 
worden met het maken van de programma’s voor het nieuwe schooljaar.  
 
De keuze van uw zoon of dochter moet doorgegeven worden via Magister.  
Er moet ingelogd worden via de website van Magister, en vervolgens dient men in het linker menu voor 
“Activiteiten” te kiezen. De leerling kiest nu éérst het profiel onder “Profielkeuze leerjaar 2”. Daarna geeft 
de leerling de gewenste keuzemodules door onder “Vrije keuzemodules leerjaar 2”.  
 
In de bijlage treft u nogmaals het digitale informatieboekje aan, met daarin alle informatie over de 
profielen, de verplichte vakken en de keuzevakken. De leerlingen hebben dit boekje ook ontvangen in hun 
Magistermail. Ook treft u in de bijlage de overzichtskaart aan. Deze kaart geeft een overzicht van de 
keuzemogelijkheden op onze school en deze worden toegelicht in het informatieboekje. De leerlingen 
krijgen deze kaart in gedrukte versie.  
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw zoon of dochter.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 
D.W. van Boven, teamleider bovenbouw 
D. van Es, decaan 
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