Profielkeuze
BL3 en KL3
Het Rhedens Dieren
- informatie voor leerlingen en ouders 2020-2021

Inleiding
Alle leerlingen die volgend jaar naar leerjaar 3 van BL of KL gaan,
kiezen dit jaar een profiel. In dit boekje staan de belangrijkste
zaken die je moet weten om een goede keuze te kunnen maken.

Drie profielen in BL en KL
Produceren, installeren en energie (PIE)
In het profiel PIE komen installatietechniek,
elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand
van tekeningen leren de leerlingen hoe installaties en
producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moeten
ze ook zelf maken.

Economie & ondernemen (E&O)
Het profiel E&O bereidt leerlingen voor op een
commercieel beroep waarbij ze leren wat er in
bedrijven gebeurt. E&O past bij leerlingen die creatief
en ondernemend zijn, graag contact met mensen (klanten) maken
of het leuk vinden om met cijfers en geld te werken. Voorbeelden
van deze beroepen zijn verkoper, magazijnmedewerker,
modespecialist, etaleur of marketing- en
communicatiemedewerker.

Zorg en Welzijn (Z&W)
Het profiel Z&W is voor leerlingen die graag met
mensen om willen gaan. Met een diploma Z&W
kunnen ze een opleiding gaan volgen in de zorgsector,
het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca en facilitaire
dienstverlening, het toerisme, de sport of de
laboratoriumtechniek.
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Hulp nodig bij kiezen? Vakdocent – coach – decaan
Als je vragen hebt over bepaalde vakken dan kun je deze het best
aan de vakdocent stellen. Heb je hulp nodig of wil je een gesprek
over het kiezen van je vakkenpakket, ga dan altijd eerst naar je
coach. Zijn jouw vragen specifieker, dan zal de coach je
doorverwijzen naar een decaan.

Planning
dinsdag en woensdag 19-20 januari
voorlichting ouders door decanen
januari / februari
voorlichting leerlingen door decanen en docenten
8 februari t/m 19 maart
leerweg- en vakkenkeuze door leerlingen
20 maart t/m 21 april
evt. aanpassing leerweg- en vakkenkeuze
door decanen in Zermelo
woensdag 21 april
leerweg- en vakkenkeuzes definitief
ondertekend inleveren bij decanen
ná 21 april:
keuze aanpassen: alleen in hoge uitzondering
De decanen van Het Rhedens Dieren:
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