Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
«Roepnaam» «Voorvoegsel» «Achternaam»
«Straatnaam_en_huisnummer»
«Postcode_en_plaatsnaam»

Goes, 16 april 2018
Betreft: keuzevak vwo
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Onlangs heeft u «Roepnaam» aangemeld op het Ostrea Lyceum en u bent reeds geïnformeerd over het besluit dat «Roepnaam» wordt geplaatst in een vwo brugklas. Alle vwo-leerlingen moeten een keuze maken. Met deze brief willen wij u graag de procedure uitleggen.
Alle vwo-brugklassers dienen via onze website www.ostrealyceum.nl een keuze aan te geven voor één van de keuzevakken. Dat zijn: science & experience, sportklas, Arts, en Latijn.
Uw keuze kunt u doorgeven via een digitaal keuzeformulier op bovenstaande website, dat
van 16 april t/m 13 mei online is (homepage, onder het kopje ‘laatste nieuws’).
Leerlingen die aan willen melden voor gymnasium dienen uiteraard te kiezen voor het vak
Latijn. Gymnasiumleerlingen die nóg meer willen, mogen nog een tweede optie aangeven.
Dit vak zal dan als extra vak, bovenop het reguliere rooster, worden gegeven. Deze tweede
optie is voor gymnasiumleerlingen niet verplicht.
Leerlingen die aan willen melden voor atheneum moeten een eerste én een tweede (andere!) keuze aangeven om de lesgroepen gelijkmatig in te kunnen delen.
Uiteraard proberen wij alle keuzes zoveel mogelijk te honoreren. Het kan voorkomen dat
dit om organisatorische redenen niet mogelijk is, dan wordt u daar natuurlijk over geïnformeerd.
Plaatsing bij de keuzevakken gebeurt op volgorde van –digitale- aanmelding en vol=vol. Dat
geldt dus ook voor de sportklas. We zullen wel rekening houden met de reeds eerder vastgestelde volgorde (aanmelding hiervoor was al mogelijk vanaf januari) van sportklas-aanmeldingen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuze doorgeeft, om teleurstelling achteraf te
voorkomen. Heeft u voor 14 mei geen keuze aangegeven via de website, dan zullen wij uw
zoon/dochter naar eigen inzicht indelen bij één van de keuzevakken.
Op de kennismakingsmiddag op 20 juni horen alle leerlingen bij welk keuzevak zij definitief zijn geplaatst.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
L. Bakker
Coördinator vwo klas 1

