Profielkeuze
NIEUWSBRIEF VOOR
OUDERS EN
DERDEKLASSERS

IN DE
FEBRUARI
EDITIE
PAG. 1 Terug- en
vooruitkijken
Een korte terugblik op de ouderavond en
vooruitkijken naar de opleidingenmarkt
op het Sint-Janslyceum.

ACTA ET AGENDA
Alweer de derde en bijna de laatste nieuwsbrief over de

PAG. 2 Wat wil ik eigenlijk? profielkeuze. We bevinden ons in een periode dat er veel
Leerlingen zijn bezig geweest met de
kernvragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en
‘wat wil ik?’. In deze nieuwbrief gaan we
in op de laatste vraag.

PAG. 3 Een gesprek over
de voorlopige profielkeuze

Belangrijke data:
Wo 16 feb. uiterlijke
inleverdatum voorlopige
profielkeuze & aanmelden
gesprekken.
Do 17 mrt. Oudergesprekken.
Do 17 feb. opleidingenmarkt
Sint-Janslyceum.

georiënteerd en verdiept wordt door leerlingen: de voorlopige keuze
nadert. In het begin van deze nieuwsbrief veel wat gedaan is (acta)
en nog gedaan moet worden (agenda). Vragen en/of opmerkingen?
Mail naar: k.min@sgdb.nl. Uw feedback wordt op prijs gesteld.
In januari is de ouderavond over de profielkeuze door velen van u
bezocht. Wilt u nog iets terugzoeken? Op de schoolsite staat, naast
de nieuwsbrieven, de gebruikte powerpointpresentatie en een
aantal handige documenten. Fijn om nog eens door te nemen met
uw zoon of dochter, want de tijd van de voorlopige profielkeuze
breekt aan.
Donderdag 17 maart is de datum die gepland staat voor
oudergesprekken over de profielkeuze. Op de volgende pagina leest
u hierover meer.
Intussen heeft uw kind een interview afgenomen met een
vijfdeklasser over diens profielkeuze en is hij/zij bezig met de
projectweek. Hopelijk heeft het uw zoon of dochter - naast het leren
kennen van andere jaarlaaggenoten en een mooie excursieervaring - een beetje extra informatie én ervaring opgeleverd op het
gebied van de profielkeuze
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Nog niet zeker?
KEUZEDILEMMA’S
Leerlingen zijn al een heel eind met hun keuzeproces. Ze hebben nagedacht – wellicht met uw hulp – wat ze
kunnen, interessant en belangrijk vinden. Voor, tijdens en na de ouderavond hebben ze zich verdiept in wat
de profielen inhouden, welke vakken erbij horen en, als ze daar al zicht op hebben: welke vakken ze nodig
hebben voor hun beoogde vervolgopleiding. Veel leerlingen hebben al wel een (vaag) idee voor hun
profielkeuze, maar voor nog lang niet iedereen is de kogel door de kerk. De Radbouduniversiteit van
Nijmegen heeft een aantal dilemma’s op een rijtje gezet, waarmee uw zoon of dochter wellicht ook nog
worstelt en voor elk dilemma een advies geformuleerd. Kijk op
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/hulp-bij-studiekeuze/profielkeuze/ voor tips bij
onderstaande dilemma’s, én meer!
-

'Ik ben bang om iets uit te sluiten.'
'Ik weet niet wat ik interessant vind.'
'Ik wil heel graag geneeskunde studeren, maar ik ben niet goed in scheikunde en natuurkunde. Mag
ik dan toch NG of NT kiezen?'
'Ik ben bang om een profiel te kiezen waar ik later geen baan mee kan vinden.'
'Ik ben bang om een profiel te kiezen dat te moeilijk is.'

Mentoren, vakdocenten en de decaan zijn altijd bereid om het gesprek aan te gaan met leerlingen wanneer
ze een van hun dilemma’s willen bespreken.

OUDERGESPREKKEN OVER DE
PROFIELKEUZE
Sommige leerlingen zijn er al helemaal uit. Anderen nog
helemaal niet, en velen twijfelen nog op een of twee
punten, of willen even hun keuze ‘checken voor de
zekerheid’. Leerlingen kunnen sowieso altijd een gesprek
aanvragen met de mentor hierover. Wanneer het fijner is
om daar een gesprek tussen drie partijen van te maken
(ouders, leerling, mentor) dan kan dat natuurlijk ook. Op
17 maart worden oudergesprekken gehouden voor
degenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Wilt u met
uw kind zo’n gesprek over de profielkeuze? Vul dan
uiterlijk 16 februari samen met uw zoon of dochter het
formsformulier in dat via magistermail naar leerlingen is
toegestuurd. U krijgt dan een uitnodiging met tijdstip en lokaal.
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DE VOORLOPIGE
PROFIELKEUZE: EEN VRAAGGESPREK

Wat vind je
Belangrijk ?

Voor veel leerlingen is het lastig om definitief een
beslissing te nemen. Anderen vinden de
profielkeuze zo moeilijk dat ze de keuze het liefste
zo ver mogelijk uitstellen. Daarom is er de
voorlopige profielkeuze: even ‘droogzwemmen’ voor
de echte keuze gemaakt wordt. Deze keer in de
nieuwsbrief een aantal vragen die ouder en kind
elkaar kunnen stellen vóór het inleveren van de
voorlopige profielkeuze. Belangrijk is niet alleen het
antwoord op de vraag, maar ook de vervolgvraag:
waaróm! Probeer door doorvragen de antwoorden zo
specifiek en concreet mogelijk te krijgen.
Vragen van ouder aan kind:
-

Welke schoolvakken gaan je makkelijk af?
Welke schoolvakken vind je leuk?
Over welk schoolvak wil je meer weten? (Wat
dan? Wat vind je er zo interessant aan.)
Waarin zou je eersteklassers (bij)les willen
geven? (Waarom?)
Wat vind je belangrijk? (Zie het lijstje
hiernaast voor voorbeelden)
Waar wil je goed in worden? Op school /
buiten school
Wat zie je jezelf later doen? Iets met…?
Leg eens uit waarom je deze vakken kiest bij
je voorlopige profielkeuze.

Vragen van kind aan ouder:
-

Op donderdag 17 februari is de jaarlijkse
opleidingenmarkt bij het Sint-Janslyceum. De
avond is met name bedoeld voor vierdeklassers,
maar is ook toegankelijk voor derdeklassers.
Voor sommigen een fijne eerste opstap richting
de open dagen in de bovenbouw: een groot
aantal universiteiten en Hbo’s presenteert zich
op één avond bij elkaar in Den Bosch.
Leerlingen hebben al instructies gekregen hoe ze
zich kunnen inschrijven. De deadline is vandaag!

-

Wat wilde ik vroeger worden? Wat vond ik
leuk hieraan?
Wat dat jíj vroeger dat ik later zou worden?
Wat zie jij me later doen? Iets met …
Welk profiel vind jíj bij me passen? Waarom?
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