
NIEUWS AFDELING VMBO G/T
Leerjaar 3 en 4

Beste wensen
vmbo gt 3-4

Namens alle medewerkers van het Blariacumcollege wensen wij jullie een heel voorspoedig
2022.

Herkansingen/inhaalwerk
vmbo gt 3-4

Leerlingen van de 3e en 4e klas mogen een pta toets herkansen. Dit mag een toets zijn van
periode 1 of 2.
Via de mentor krijgen de leerlingen een aanvraagformulier voor een herkansing. Het
formulier moet op 27 januari ingeleverd zijn en de herkansingen zijn op 3 februari.

Door ziekte of quarantaine hebben enkele leerlingen nog “inh” staan bij hun punten. Het is
van wezenlijk belang dat leerlingen hun toetsen inhalen op de vaste inhaalmomenten.
In een enkel geval kan er worden afgeweken en kunnen leerlingen met de vakdocent een
inhaal-afspraak maken.
Het eerste inhaalmoment is dinsdag 18 januari om 13.15.
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Van de decaan
vmbo gt 3-4

Zoals bekend geldt het toelatingsrecht voor een MBO opleiding tot 1 april 2022. Dit betekent,
dat de leerling zich vóór die datum moet hebben aangemeld voor de vervolgopleiding.
De leerling moet zich via de site van desbetreffende opleiding en via het DoorstroomDossier
van Intergrip aanmelden.
Door het maken van het profielwerkstuk kan de leerling gericht aan de slag met opdrachten
om tot een studiekeuze te komen. Daarnaast is het raadzaam om ouders en mentor te
betrekken bij de studiekeuze. Ga in gesprek over je eventuele twijfels of vragen.
Bekijk ook eens de site www.kiesmbo.nl voor een uitgebreide uitleg over de opleidingen.
Komende weken staan er weer verschillende Open Dagen gepland bij de MBO’s. Door de
ontwikkelingen rondom COVID, is dit niet altijd fysiek mogelijk, maar worden wel online
alternatieven geboden. Bekijk de sites en meld je aan!
In onderstaande bijlage zit een overzicht van alle geplande voorlichtingen per MBO.

Open dagen 2021-2022

Voorlichtingsavond profielkeuze (rooster)
vmbo gt 4

Op donderdag 20 januari vindt de voorlichtingsavond over de profielkeuze plaats. Deze
avond begint met een toelichting over de profielkeuze door de decaan en daarna zijn er
voorlichtingsrondes van de “nieuwe vakken”, waarvoor de leerlingen zich hebben kunnen
inschrijven. Lees hier verder

Profielwerkstuk
vmbo gt 4

De profielwerkstukken moeten nu praktisch allemaal zijn afgerond. Formeel moet het op 4
februari inclusief presentatie in Apprentice staan.
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter zo snel mogelijk een afspraak maakt met zijn/haar
begeleider om het profielwerkstuk te presenteren.
Een enkele leerling heeft het werkstuk nog niet helemaal af. Let er op dat leerlingen niet op
examen mogen als het pws niet met een voldoende is afgesloten

http://www.kiesmbo.nl/
https://docs.google.com/document/d/1yjdVScpoXLHJ5ysQIHcv0p1ZdYbI7FE9BgMlZCc_3oE/edit
https://drive.google.com/file/d/134bAqMabdp0tSh2f3XtR-I3mdlD9dISf/view?usp=sharing


Belangrijke data
vmbo gt 3-4

21 januari rapport 2
28/2-04/3 krokusvakantie (voorheen carnaval/vastelaovend-vakantie)
11 maart Start toetsweek 3 (de laatste voor de 4e jaars)

Met vriendelijke groet,

P.A.M Verberne
Teamleider theoretische leerweg


