Aan ouders/verzorgers van leerlingen van havo 3
Maastricht, 29 november 2017
Betreft: testen derde klassen havo

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op woensdag 13 en donderdag 14 december worden in 3 havo testen afgenomen. De uitslagen van
deze testen kunnen de leerlingen helpen bij het bepalen van hun profielkeuze. De testen worden
afgenomen door de medewerkers van PROFIEL ASL, adviseurs voor Studie en Loopbaan, een erkend
en onafhankelijk bureau. De resultaten van uw zoon of dochter worden vergeleken met landelijke
normen, in dit geval met leerlingen uit leerjaar 3 van het betreffende schooltype in Nederland.
Het onderzoek waaraan uw zoon of dochter gaat deelnemen bestaat uit drie onderdelen:
 een onderzoek naar het leer- en denkvermogen van uw zoon of dochter.
Dit onderzoek geeft een beeld van de inzichtelijke vermogens. Inzicht wordt met name gevraagd
in de hogere leerjaren. De invoering van de 2e fase maakt het noodzakelijk hier vroegtijdig zicht op
te krijgen. De resultaten geven een beeld van het taalkundig, wiskundig-exact en rekenkundig
redeneervermogen.
 een onderzoek naar de studievoorwaarden.
Dit onderdeel van het onderzoek geeft een indruk van de motivatie, de studie- en werkhouding,
de mate van zelfvertrouwen en het welbevinden van uw zoon of dochter.
 een interesseonderzoek.
De behaalde resultaten in het interesseonderzoek geven een beeld van de belangstelling van uw
zoon/dochter voor de verschillende beroepensectoren vergeleken met leeftijdsgenoten.
Interesses zijn op jeugdige leeftijd nog sterk aan verandering onderhevig. Toch kunt u met behulp
van de onderzoeksgegevens een indruk krijgen waar de belangstelling van uw zoon of dochter
(momenteel) het meest naar uitgaat.
Datum van testafname:
Plaats testafname woensdag:
Plaats testafname donderdag:
Tijd:

woensdag 13 en donderdag 14 december 2017
H3B in lokaal 3.2, H3C in lokaal 3.3
H3A in lokaal 3.1
8.30 uur tot 14.00 uur

Na de testafname mogen de leerlingen naar huis en vervallen eventuele lessen. Ze hebben een
potlood en pen nodig. Ook is het handig iets te lezen mee te brengen.
De testresultaten worden samen met rapport 2 meegegeven.
Overigens is de testafname voor rekening van de school; voor u zijn er geen kosten aan verbonden.
Hopende u met deze informatie van dienst te zijn geweest verblijven wij met de meeste hoogachting,
Namens de schooldecanen
M. Husson

