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Nieuwsbrief van het Decanaat
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Redactie: Coen Swinkels (c.swinkels@maurickcollege.nl)

Voor u ligt de Nieuwsbrief van het Decanaat van het Maurick College. Met deze brief willen wij
ouders, leerlingen en andere belangstellenden op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen op
het gebied van profiel- en studiekeuze, informatie over vervolgopleidingen, open dagen en beroepen.
In de nieuwsbrief wordt eerst specifieke informatie gegeven per leerjaar. Aansluitend wordt
algemene informatie gegeven die voor iedereen van belang is.

Decanaat vmbo
basis/kader
Afgelopen week was er in VM2 BK een speeddate avond. Dit was een groot succes. Er
waren mooie concrete voorbeelden uit de
praktijk en “up to date” informatie. Met dank
aan de oud-leerlingen van onze school, ouders
en mentoren.
Vmbo-t
Speeddate
Op donderdag 8 februari heeft de pilot,
“Speeddaten voor T3 leerlingen met MBO
studenten” plaatsgevonden op het Koning
Willem I College. Hier hebben we twee jaar
lang met de decanen uit de regio en het KW1C
over gebrainstormd en geëxperimenteerd. Het
was een succes en krijgt ook weer een vervolg
voor de komende jaren. Vooraf konden
leerlingen interessegebieden aangeven en
daarbinnen was er een roulatie met de MBO
studenten. Dat leverde interessante en
inhoudelijke gesprekken op.
Doorstroom klas 2 naar vmbo-t 3:
In klas 2 wordt voor de leerlingen die
doorstromen naar vmbo-t 3 een
keuzeprogramma opgestart. Dit wordt door
de mentoren van de klas uitgevoerd tijdens
het mentoruur. De leerlingen moeten een
keuze maken of ze in vmbo-t 3 verder gaan
met het vak Frans of Duits. Omdat nog niet
definitief besloten is naar welk niveau er
wordt doorgestroomd, moeten alle leerlingen
uit deze tweede brugklas vmbo-t/havo deze
keuze (Du of Fa) aangeven. De keuze vervalt
bij doorstroom naar 3 havo.

Mocht uw zoon/dochter beide talen willen
behouden, dan is er een mogelijkheid dit vak
als extra vak in Dalton te blijven volgen. Dit
moet aangevraagd worden met een formulier
dat op het decanaat verkrijgbaar is.
Inschrijven bij MBO:
Alle vmbo-t 4 leerlingen zouden zich inmiddels
ingeschreven moeten hebben bij een MBO
opleiding. De uiterste inschrijfdatum is 1
april! Twijfel je nog? Wacht niet langer en
maak een afspraak met de decaan!

Decanaat in 3 havo en 3 vwo
De veranderingen in de profielen
De inrichting van de profielen in de
bovenbouw van de havo en het vwo op het
Maurick College is toegelicht tijdens de
ouderavond aan het begin van het schooljaar
en tijdens de voorlichting in de klassen in
december. Hier volgt een overzicht van de
keuzes die de leerlingen in 3 havo en 3 vwo nu
moeten maken.
havo:
 Er wordt bij de Maatschappijstroom al
direct gekozen voor het definitieve profiel
Cultuur en Maatschappij (C&M) of
Economie en Maatschappij (E&M).
 Bij C&M volgt een leerling Frans én Duits
óf één van beide talen én Leesvaardigheid.
 Bij E&M kiezen de leerlingen uit Frans óf
Duits en start het vak Bedrijfseconomie,
Ondernemerschap en Financiële
zelfredzaamheid (BOF) (dit is de nieuwe
naam voor het herziene vak M&O)
meteen aan het begin van 4 havo.
 Bij de Natuurstroom moeten leerlingen
één vak kiezen van Frans/Duits/Economie.
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Komend schooljaar wordt een pilot gestart
met het vak Informatica. Leerlingen
kunnen dit alleen als extra vak kiezen in
het Natuurprofiel. Meer informatie
hierover wordt in een apart
voorlichtingspraatje in de klassen
gegeven.
Atheneum
 Bij de Maatschappijstroom kunnen de
leerlingen kiezen uit Wiskunde A óf
Wiskunde B. Kies je Wiskunde B, dan heb
je definitief gekozen voor het profiel
Economie en Maatschappij.
 In de Natuurstroom kunnen leerlingen die
dyslectisch zijn ontheffing aanvragen voor
de op het Atheneum verplichte Tweede
Moderne Vreemde Taal. Deze dispensatie
moet schriftelijk bij de directie
aangevraagd worden. Leerlingen die deze
dispensatie krijgen volgen dan in 4 vwo
het vak Leesvaardigheid.
 Bij de Natuurstroom moeten leerlingen
één vak kiezen van Frans/Duits/Economie.
 Nieuw is dat de leerlingen uit de
Natuurstroom in klas 5 kunnen kiezen
voor Informatica. Daarover volgt meer
informatie in 4 vwo.
Gymnasium
 Alle leerlingen kiezen of ze in de vierde
klas verder gaan met Latijn of Grieks.
 In de Maatschappijstroom wordt een
keuze gemaakt tussen Frans of Duits.
 Bij de Maatschappijstroom kunnen de
leerlingen kiezen uit Wiskunde A óf
Wiskunde B. Kies je Wiskunde B, dan heb
je definitief gekozen voor het profiel
Economie en Maatschappij.
 Bij de Natuurstroom moeten leerlingen
één vak kiezen van Frans/Duits/Economie.
 Nieuw is dat de leerlingen uit de
Natuurstroom in klas 5 kunnen kiezen
voor Informatica. Daarover volgt meer
informatie in 4 vwo.
De profielen én het voorlichtingsmateriaal van
december is te vinden op de website van de
school onder de knop Decanaat (rechts in het
scherm) en vervolgens informatie per niveau.

Het keuzemoment is 22 maart
Op 22 maart wordt aan de leerlingen gevraagd
hun keuze te maken op het keuzeformulier.
Het keuzeformulier moet door de ouders
ondertekend worden en ingeleverd bij de
mentor.
Wijzigen van de keuze
Tot en met 9 mei kan de keuze gewijzigd
worden door een wijzigingsformulier in te
vullen en door de ouders te laten
ondertekenen.
Extra vak
Leerlingen die graag een extra vak volgen
kunnen een aanvraagformulier ophalen bij het
decanaat. Dan worden ook de
aanvraagprocedure en de eisen die hiervoor
gelden toegelicht.
Wat kan je studeren met een profiel?
Een veel gestelde vraag bij het kiezen van een
profiel is “Wat kan je studeren met een
profiel?” Een overzicht van de toelatingseisen
van vervolgopleidingen in hbo en
universiteiten kun je vinden op
http://www.studiekeuzeinformatie.nl/vanprofiel-naar-studie. PDF versies van het
schema zijn te vinden onder de decanenknop
op de website van onze school.

Decanaat in 4 en 5 havo
Aanmelden hbo
Bij bepaalde opleidingen (met decentrale
selectie) moest er al aangemeld worden in
januari. Dit is door de desbetreffende
leerlingen ook gebeurd. Maar voor de meeste
hbo-opleidingen geldt de uiterste
inschrijfdatum van 1 mei en die datum komt
steeds dichterbij. Zorg dat je niet vergeet om
je vóór 1 mei in te schrijven via studielink.
LOB-uur (4 havo)
De leerlingen uit 4 havo hebben de afgelopen
weken het tweede LOB-uur gehad (Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding). Over ongeveer
twee maanden volgt het laatste uur voor dit
schooljaar. De leerlingen schrijven dan een
eigen portfolio met betrekking tot de LOBactiviteiten van dit schooljaar.
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Beroepenavond 28 februari
Op woensdag 28 februari organiseerde het
Maurick College samen met de Rotaryclub
Vught een beroepenavond voor alle leerlingen
uit 4 havo en 4 vwo.
Tijdens deze avond waren er een vijftigtal
beroepsoefenaars aanwezig. De leerlingen
hebben vooraf aangegeven met wie ze graag
in gesprek zouden gaan. Samen met hun
mentor heeft elke leerling een aantal vragen
voorbereid. Het doel was dat de leerling aan
het einde van het gesprek met
beroepsbeoefenaars meer inzicht heeft
gekregen in de inhoud, kenmerken en eisen
die er aan een beroep gesteld worden.
Op deze avond waren ook de ouders
uitgenodigd.

Decanaat in 4, 5 en 6 vwo
6 vwo
Voor de eindexamenkandidaten begint de tijd
te dringen om zich aan te melden bij de
vervolgopleiding. Voor studies met een
Numeris Fixus is de uiterlijke datum al
verstreken maar voor de meeste studies kan
dit tot uiterlijk 1 mei. Doe dit echter zo snel
mogelijk omdat je dan ook eerder een oproep
krijgt voor de (verplichte) studiekeuzecheck.
Houd in de gaten wanneer deze
studiekeuzecheck van de door jou gekozen
studie is en houd de datum vrij. Let op
reisjes/vakanties na de eindexamens!
Bij inschrijving na 1 mei of niet deelnemen aan
de studiekeuzecheck vervalt vaak je recht op
inschrijving!
Ook voor een leerling die een tussenjaar wil
doen en daarna pas gaat studeren is het van
belang zich actief op die studie voor te
bereiden. Aanmelden vanuit het buitenland is
niet altijd mogelijk en wordt soms vergeten of
te laat bedacht!
4 vwo
Leerlingen van 4 vwo maken in week 15 de
keuzes voor het vakkenpakket van 5 vwo
waarin ze uiteindelijk eindexamen gaan doen.
De info hierover krijgen ze in week 11.

De leerlingen krijgen het keuzeformulier mee
naar huis met het verzoek dit ondertekend
door één van de ouders/verzorgers uiterlijk 11
mei weer te retourneren op het decanaat. Tot
die tijd bestaat er de mogelijkheid om met de
decaan over die keuze te spreken en er
eventueel wijzigingen in aan te brengen.
Wijzigingen kunnen alleen worden gemaakt
door middel van een wijzigingsformulier dat
ondertekend is door een ouder/verzorger. Dit
formulier is af te halen op het decanaat.

Studeren in de VS
Het Fulbright Center geeft voor
bovenbouwleerlingen en hun ouders
informatie over studeren in de VS na havo of
vwo. Deze voorlichting is op donderdag 15
maart om 19.30 uur bij Avans Hogeschool in
’s-Hertogenbosch (Onderwijsboulevard 215).
Aanmelden via de agenda op de website
www.fulbright.nl

Open dagen en proefstuderen
Vanaf 5 maart geeft de TU Delft weer de
mogelijkheid tot online proefstuderen voor
leerlingen van 5 en 6 vwo.
Kijk voor Open Dagen e.d. regelmatig op het
prikbord naast de kantoren van de
coördinatoren van jouw afdeling.

18 jaar? Tegemoetkoming
Studiekosten
Leerlingen die dit schooljaar 18 jaar worden,
moeten in het kwartaal voordat ze 18 worden
de tegemoetkoming scholieren aanvragen bij
DUO. De kinderbijslag stopt namelijk
automatisch, maar de tegemoetkoming wordt
niet automatisch uitgekeerd. Ook als je in de
periode april – augustus 18 jaar wordt en niet
meer op school zit maar wel gaat studeren per
1 september kun je deze tegemoetkoming
toch aanvragen omdat het studievoorschot
pas per 1 september wordt uitgekeerd.
De tegemoetkoming is een gift en hoeft dus
niet te worden terugbetaald!
Zowel voor de aanvraag van de
tegemoetkoming als het studievoorschot heb
je een Digid-code met sms-functie nodig.
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Aanmelden voor het vervolg
onderwijs
hogeschool en universiteiten
Aanmelden uiterlijk voor 1 mei, maar het liefst
zo snel mogelijk. Je krijgt dan meestal ook al
eerder een oproep voor de studiekeuzecheck.
Aanmelden via www.studielink.nl
Bij voldoende belangstelling wordt er voor
leerlingen van 6 vwo nog een info-uur
gegeven in een daltonuur. Aanmelden
hiervoor kan tot 11 maart bij mevrouw Oude
Luttighuis.
Studiekeuzecheck
Bij vrijwel alle hogescholen en universiteiten
moet je verplicht aan een matchingsactiviteit
meedoen. Doel hiervan is te controleren of je
wel past bij de gekozen studie. Deelname is
meestal verplicht, maar de uitkomst is een
advies. Houd daarom in de gaten wanneer
deze studiekeuzecheck van de door jou
gekozen studie is en houd deze datum vrij. Let
op reisjes/vakanties na de eindexamens!

Studiekeuzetips van Ben
Tichelaar
Er gaat bijna geen dag voorbij of er verschijnt
wel een bericht over studiekeuze in de media.
Op 2 februari 2018 verscheen in NRC een
aardig artikel met 6 keuzetips van
Managementtrainer Ben Tichelaar. Hier zijn ze
in het kort:
1. Stop meer tijd in studiekeuze dan leuk is.
2. Val werkende mensen lastig.
3. Controle is beter. Controleer of de
informatie van opleidingen daadwerkelijk
klopt.
4. Wat vind jij van mij?
5. Geen idee? Tussenjaar!
6. Kies Kater-proof: Studeer een onderwerp
waar je ‘s ochtends je bed voor uit komt,
zelfs met hoofdpijn.
Klik hier voor het volledige artikel.

De Decanen
Er zijn op het Maurick College vier decanen
actief met elk hun eigen werkgebied:
 Yvonne Hubers: vmbo
y.hubers@maurickcollege.nl
 Coen Swinkels: 3 havo, 3 atheneum en 3
gymnasium c.swinkels@maurickcollege.nl
 Susan van Gastel: 4 en 5 havo
s.vgastel@maurickcollege.nl
 Henriëtte Oude Luttighuis: 4, 5 en 6 vwo
h.oudeluttighuis@maurickcollege.nl
Daarnaast is dit hele schooljaar Manou de
Koning als stagiaire actief op het decanaat van
alle afdelingen. Manou studeert Human
Resource Management (HRM) aan de Fontys
Hogeschool in Eindhoven.
Het decanaat heeft zijn kantoor in het Forum
naast de bibliotheek. Loop daar gerust binnen
met je vragen. De decanen geven ook allemaal
les. Op donderdag zijn ze meestal de hele dag
bereikbaar. Per mail kun je ze altijd bereiken.

