Aan de ouders van de leerlingen van gymnasium 1
Maastricht, 6 september 2017
Betreft: keuzevak sterrenkunde gymnasium 1

Geachte ouders/verzorgers,
Individuele keuze mogelijkheden staan hoog in het vaandel bij het vernieuwde vwo. Alle leerlingen
volgen in de onderbouw van het vwo een extra vak, het zogenaamde keuzevak. Bij de aanmelding
van uw zoon of dochter voor het gymnasium op de Noormannensingel heeft uw kind hiervoor een
keuze gemaakt.
Veranderingen in het onderwijsaanbod worden o.a. met de medezeggenschapsraad besproken. Aan
het einde van schooljaar 2016-2017 is alsnog met de MR overeengekomen om het keuzevak
sterrenkunde, een vak dat al enkele jaren aan de gymnasiasten van de Noormannensingel werd
gegeven, als keuze voor te leggen. Hierover heeft u kunnen lezen in de Nieuwsbrief dd. 31 augustus
2017. Uw zoon of dochter kan derhalve alsnog kiezen voor het keuzevak sterrenkunde in plaats van
zijn/haar eerdere keuze.
Concreet stel ik u de volgende vraag: kiest uw kind alsnog voor het keuzevak sterrenkunde waarbij de
oorspronkelijke keuze komt te vervallen of blijft uw kind bij zijn/haar oorspronkelijke keuze?
Bij voldoende aanmeldingen wordt sterrenkunde gedurende 1 lesuur per week gegeven vanaf
periode 2.
Graag bijgevoegd strookje uiterlijk woensdag 13 september inleveren bij de mentor.
Met vriendelijke groet,
Mariet Oosterbaan,
Ontwikkeldocent gymnasium 1 t/m 3 locaties Oude Molenweg en Noormannensingel.

Sterrenkunde op het VWO Maastricht
Wil je, behalve frans, wiskunde of geschiedenis, op school ook iets leren over hoe het is om op de
maan rond te lopen, hoe het er op Mars uitziet, en hoe onze zon lang geleden geboren werd en
uiteindelijk ook zal opbranden? Wil je weten wat een zwart gat nu precies is en of er behalve de
aarde nog andere bewoonbare planeten in het heelal voorkomen? Dan is sterrenkunde echt iets voor
jou, want je kunt het als vak kiezen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam:……………………………………………………………………………………….van klas: AG1B / G1C* :
* Doorhalen wat niet van toepassing is

1) kiest voor het vak sterrenkunde gedurende 1 lesuur per week met ingang van periode 2,
waarbij de oorspronkelijke keuze komt te vervallen.**
2) kiest ervoor om bij zijn/haar oorspronkelijke keuze van het keuzevak te blijven. **
** omcirkel de juiste keuze.

Handtekening ouder/verzorger: …………………………………………………..

