
 

Datum 15 december 2022 
Onderwerp Ouderavond profielkeuze 
  

Behandeld door Martijn Zwaga 
Telefoonnummer 0513 - 801 886 
E-mail  m.zwaga@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 3 mavo, 

 

 

In klas 3 Mavo krijgt uw zoon/dochter te maken met het kiezen van een profiel voor klas 

4 Mavo: er moet gekozen worden voor het volgen van bepaalde vakken in het 

examenjaar. De leerlingen hebben vorig jaar al een eerste keuze gemaakt in welke 

vakken ze wilden behouden en welke niet. Nu is het tijd om dit te verfijnen door een 

profiel te kiezen. Tijdens de coachlessen bereiden we de leerlingen voor op het maken 

van een passende keuze door o.a. het volgen van het stappenplan in Qompas. 

 

Graag informeren we u ook over deze profielkeuze tijdens een voorlichtingsavond op 

donderdag 12 januari 2023. Deze avond begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 

20.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren geopend en staat de koffie/thee voor u klaar.  

 

Naast de profielkeuze die dit jaar wordt gemaakt, krijgt uw zoon/dochter in leerjaar 3 

ook te maken met verschillende Lob-activiteiten zoals: 

• Open dag van veel MBO-scholen op 27 januari; 

• Scholen- en beroepenmarkt op 6 februari; 

• Snuffelstage in februari; 

• Kies je wereld  op het Friesland College in maart. 

Hierover informeer ik u ook tijdens de voorlichtingsavond op 12 januari. 

 

Om een beeld te krijgen van het aantal ouders dat gaat komen, vraag ik u om u via deze 

link aan te melden. Aanmelden kan tot en met dinsdag 10 januari om 12.00 uur. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik verwelkom u graag op de 

voorlichtingsavond. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via 

m.zwaga@pleinjoure.nl of via 06 - 287 221 75.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de vestigingsleiding,  

 

Martijn Zwaga  

Decaan VMBO  

Plein Joure 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
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