Amsterdam, 21 december 2018

Betreft: Uitnodiging ouderavond leerjaar 2 vmbo-tl 8 januari 2019.

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen,

Graag nodigen wij u, samen met uw zoon of dochter, uit voor onze ouderavond op onze school, op 8 januari
2019.
Deze avond staat in het kader van het loopbaan oriëntatie- en beroepskeuze traject voor uw zoon of
dochter. Samen met u bespreken we de pakketkeuzemogelijkheden voor leerjaar 3.
Wij verzoeken elke leerling met één van zijn of haar ouder(s) / verzorger(s), aanwezig te zijn. We kiezen er
bewust voor de voorlichting tegelijk aan de leerlingen en u te geven omdat het gesprek dat u met elkaar
thuis voert over de verschillende keuzes van groot belang is.
We ontmoeten u graag vanaf 19:00 uur in onze aula. Het programma start om 19:15 uur en zal uiterlijk
rond 21:00 uur eindigen. Ook de mentoren zijn deze avond aanwezig.
Tijdens de ouderavond gaan wij samen in gesprek over de overgang naar leerjaar 3.
Wij hopen u allen te treffen op 8 januari 2019.

Vriendelijke groet,

Mede namens het team van De Apollo.

Arne van Steenis Groet
Adjunct-directeur, leerjaarcoördinator bovenbouw
De Apollo

Pakketkeuzebrief leerjaar 2
Naam:

Klas:

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Je ontvangt deze brief in verband met je sectorkeuze. Tijdens het komende mentorgesprek zal een
advies voor een pakketkeuze besproken worden. Uiterlijk 1 maart 2019 moet je dit invullen in
Magister. Uiterlijk op 4 april 2019 vul je de definitieve keuze in Magister in. Je kiest 7 vakken in
onderstaand schema. Wanneer een pakketkeuze in de praktijk niet mogelijk is, nemen wij contact
met u op.
Kleur in het schema hieronder de bolletjes in voor het pakket en voor de vakken die je kiest.
Stroom
Sectoren in het
pakket
Algemeen deel
(verplichte
vakken)
Sector(keuze)deel

O Pakket 1
sector techniek,
sector landbouw
Nederlands
Engels

O Pakket 2
sector economie

Wiskunde
Nask 1
Nask 2
Biologie

Wiskunde
Economie
Geschiedenis
En/of:
O Aardrijkskunde
O Duits

Biologie
Tekenen
En/of:
O Geschiedenis
O aardrijkskunde
En/of
O Duits
O Spaans

1 keuze uit het
vrije deel

O LO2

O LO2

O LO2

O Tekenen

O Tekenen

O Wiskunde

O Duits

O Aardrijkskunde

O Duits

O Spaans

O Spaans

O Spaans

O Aardrijkskunde

O Biologie

O Aardrijkskunde

O Geschiedenis

Nederlands
Engels

O Pakket 3
sector zorg en welzijn
en creatieve richtingen
Nederlands
Engels

O Geschiedenis

O Economie

Bovenstaande vakken komen in leerjaar 3 bovenop de verplichte VMBO-T vakken die hieronder te
vinden zijn. Maatschappijleer en CKV worden afgesloten in leerjaar 3. LO1 wordt ook in leerjaar 4
gevolgd.
LO 1
Maatschappijleer
CKV
Mentoraat / LOB

HAVO profielen met verplichte profielvakken
Economie & maatschappij

Natuur & techniek

Natuur & gezondheid

Cultuur & maatschappij

Economie
Geschiedenis
Wiskunde A of B

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Biologie
Wiskunde A of B
Scheikunde

Tekenen
Geschiedenis
Duits

Neem bij vragen gerust contact op met de mentor van uw kind. Wij hopen erop u op deze manier
voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Annemiek Groot
De heer Arne van Steenis Groet
De heer Kevin Hoogeweg

