Retouradres: Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam

Datum: 08-02-2021

Betreft: Speeddate-ronde profielkeuzedag en
dispensatieregeling

Kenmerk: ns20210208.20

E-mail: r.kofman1@hyperionlyceum.vova.nl

Beste ouders,
Zoals jullie waarschijnlijk al begrepen hebben is aanstaande donderdag 11 februari onze
online profielkeuzedag. Een mooie dag waarin leerlingen bezig gaan met vele aspecten
rondom hun profielkeuze. Aan het einde van deze dag hopen we dat ze voldoende
toegerust zijn met alle informatie zodat ze na de voorjaarsvakantie een goede voorlopige
keuze kunnen maken (donderdag 4 maart). Misschien leuk om je zoon of dochter te
vragen of ze de presentatie die ze donderdag houden na de dag ook aan jullie willen
geven, dat geeft direct een leuke ingang tot een goed gesprek hierover.
Van 13.30 – 14.15 uur organiseren we een optionele speeddate met docenten; dan is er
voor ouders en leerlingen gelegenheid om nog in gesprek te gaan met vakdocenten over
het vak in de bovenbouw en eventuele twijfels te bespreken. Let er wel op dat het dan
vooral om algemene vragen gaat, aangezien iedereen in de meet kan komen. Is het druk
in de meet bij een vak, ga dan eerst even naar een ander vak en kom later even terug.
De linkjes voor de speeddate ronde:
Vak

Meet-link

Algemene
decaanvragen (Rosanne)

https://meet.google.com/wur-jozd-qux

Spaans

https://meet.google.com/rym-fabqmew
https://meet.google.com/mxb-jnvv-yaz
https://meet.google.com/jmc-bfrmmvw
https://meet.google.com/fyt-yxvn-oie

Latijn en Grieks

https://meet.google.com/yht-rujx-otn

Wiskunde A/B/C
Wiskunde D

https://meet.google.com/khi-pcvs-ige
https://meet.google.com/kfp-czfh-wuc

Geschiedenis

https://meet.google.com/mkf-cjkd-yfm

Nederlands
Engels
Frans
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Datum

Kenmerk

9 juni 2017

201706-0084

Aardrijkskunde
Economie

https://meet.google.com/xrc-kqrq-vms
https://meet.google.com/yky-xcdt-zwc

Scheikunde
Natuurkunde

https://meet.google.com/ipc-rmzj-bey
https://meet.google.com/srj-ecph-bce

Biologie

https://meet.google.com/tpo-ckkh-tfe

NLT
Muziek

https://meet.google.com/nsx-buxa-mzk
https://meet.google.com/gnu-ifxz-zqj

Informatica
Tekenen

https://meet.google.com/ypu-vajh-xng
https://meet.google.com/cea-agre-nyu

Filosofie

https://meet.google.com/bhn-hmei-aec

Lichamelijke Opvoeding

https://meet.google.com/phq-wsfg-bsh

Tussen de voorlopige keuze en definitieve keuze zijn er op 31 maart en 1 april nog 10
minuten gesprekken voor specifiekere vragen en je kunt de vakdocent natuurlijk ook
altijd mailen. Komen leerlingen er echt niet uit, dan is er ook de mogelijkheid een
afspraak met één van de decanen te maken (evt. met ouders erbij). De definitieve keuze
is op 6 april.
In het examenbesluit is geregeld dat een school onder bepaalde omstandigheden een
vwo leerling een ontheffing kan geven voor de tweede moderne vreemde taal in het
gemeenschappelijk deel. Een verzoek hiertoe moet ook op donderdag 4 maart ingeleverd
worden. Ik verwijs jullie hiervoor naar de brief en formulier in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Rosanne Kofman
docent wiskunde | mentor 3A | decaan jaar 3 en 4 | coördinator Bureau V |
maatwerkcoach
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
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