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Onderwerp

Profielkeuze dag
Geachte ouders, beste leerling,
In het kader van de loopbaanoriëntatie zijn we direct in het begin van het jaar begonnen met
loopbaanoriëntatie-opdrachten, in het programma Keuzeweb van Citadelcollege.dedecaan.net. In
het kader van dit loopbaanoriëntatietraject nemen wij dit jaar weer deel aan de profielkeuzedag van
de Hogeschool Arnhem – Nijmegen; een grote hogeschool met 34.000 studenten, verdeeld over 80
bachelor- en masteropleidingen met een campus in Nijmegen en Arnhem.
De Profielkeuzedag is dinsdag 28 januari op de Campus in Nijmegen. De leerlingen worden die dag
begeleid door de mentor/docent, de decaan en door studenten van de HAN. Tijdens deze dag
krijgen de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met 6 verschillende interessegebieden
door middel van presentaties en workshops.
De leerling gaat op eigen gelegenheid naar de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en wordt om
8:40 uur op de locatie aan de Laan van Scheut 10 verwacht. Dit is de faculteit Economie en
Management (FEM-gebouw). Kies de ingang aan de achterzijde (zie plattegrond). Het verzamelpunt
is bij het Auditorium waar de leerling zich vervolgens bij zijn/haar mentor/begeleider meldt. In de
mentorles voorafgaande aan ons bezoek wordt de route en de locatie ook besproken. Na afloop van
het programma mag de leerling direct naar huis. Deze dag zijn er dus geen reguliere lessen.
Tot slot nog een aantal punten om te bespreken met uw zoon/dochter:
□ Ieder groep heeft zijn eigen code. De leerling moet deze goed onthouden!
o 3H1 Geel 1
o 3H2 Geel 2
o 3H3 Rood 4
□ Aanwezigheid is verplicht en de leerling volgt het gehele programma
□ De leerling brengt zijn eigen lunch mee!
□ Er zijn veel leerlingen uit Havo-3 van andere scholen aanwezig. Het is daarom erg druk. Blijf
daarom bij de groep!
□ We zijn te gast en verwachten het gedrag dat daarbij hoort!
□ Ter voorbereiding kunt u alvast eens kijken op www.han.nl/profielkeuzedagen

We hopen op een zinvolle en leuke dag!
Met vriendelijke groet,
Mede namens mentoren en decaan

Dhr. B. Verweij
Afdelingsleider h bovenbouw
Citadel College
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