
Informatieavond
19 september 2022

Voor de ouders van de leerlingen 
van VWO 3



Wie is wie?

• Mentoren:
A3A mevr. Horring
A3B/G3A mevr. Bruin-Bekius
E3A mevr. Hoebeek
E3B/C3A mevr. Mulder

• Coördinator VWO 3-6 : men. Brunsting
vwo3456@csvvg.eu

• Decaan : mevr. Beijert
• Teamleider VWO 3-6 : mevr. Meulenkamp

mailto:vwo123@csvvg.eu


Hoe ziet de avond eruit?

• Welkom en voorstellen

• Algemene informatie

• Profielkeuze

• Informatie TTO

• Ouders gaan met mentoren mee naar een lokaal



Communicatie

• Mail

• SOMToday

• Droomloopbaan (profielkeuze)

• Bestellen in de webshop

• Verlofaanvragen

✓Kort verlof / lang verlof

✓Via mail aan verzuimadministratie

✓Tijdig





Meedenken?

• Ouderraad

– Mevr. J. Holst htjt@csvvg.eu

• Ouderplatform TTO

– tto@csvvg.eu

mailto:htjt@csvvg.eu
mailto:tto@csvvg.eu


Maatschappelijke stage

• Niet meer wettelijk verplicht; 
wél belangrijk

• Toelating universiteit; decentrale selectie

• Certificaat (30 klokuren)

• Meer informatie bij de coördinator
leerlingzaken



Kiezen in klas 3! 

WAT GA IK NA VWO 3 DOEN?

• cultuur en maatschappij

• economie en maatschappij

• natuur en gezondheid

• natuur en techniek 



Profielkeuze

• Wordt begeleid door mentor en 
decaan

• Decaan komt in oktober in de klas

• Tussen oktober en februari: 
mentorles

• Droomloopbaan



Keuzeproces en tijdpad

- Oktober - december 2022: 

kennismaking met decaan en programma

- Januari 2023: informatie en adviezen tijdens vaklessen

- 9 januari 2023: voorlichting profielkeuze vwo 
(informatieavond door de decaan)

- 16 januari 2023: vakkenmarkt

- 1 februari 2023: inleveren voorlopige profielkeuze

- 30 maart 2023: voorlopige keuze definitief



Keuzeformulier

• Keuzemogelijkheden hangen af van 
profiel

• Basisdeel voor iedereen, daarnaast 
profielvakken en keuzevak(ken)

• Past de keuze bij de leerling?

• Adviezen per vak



Contact met mentoren

A3A Mevr. Horring Lok. 1.18

A3B / G3A Mevr. Bruin-Bekius Lok. 1.10



TTO 

• Activiteiten leerjaar 3:
- Bezoek aan Europees parlement

- Shakespeare in Performance

- Speeddating met mensen uit het internationale   

bedrijfsleven 

• Examen leerjaar 3:

- IGCSE: 3 en 8 mei

- IGCSE diploma en TTO Junior certificaat



TTO 

• Financiën:

– eind klas 3 opmaken balans

• Meer informatie:

– coördinatoren TTO

– dhr. Meek, mevr. Hoebeek, mevr. De Jong

– tto@csvvg.eu



Contact met mentoren

E3A Mevr. Hoebeek Lok. 1.07

E3B/C3A Mevr. Mulder Lok. 1.16


