
 
 
Zundert, 9 april 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in de brief van 2 april maken we op onze school in de 

derde klas een keuze tussen de vakken Frans en natuurkunde.  
 
In het examenjaar zijn er vier profielen: 

1. Techniek, de vakken natuurkunde en wiskunde zijn verplicht 

2. Zorg en welzijn, het vak biologie is verplicht 

3. Economie, het vak economie is verplicht 

4. Landbouw, het vak wiskunde is verplicht 
 

Indien uw zoon of dochter het vak natuurkunde laat vallen, is het dus niet meer 
mogelijk om in de vierde klas het profiel Techniek te kiezen. De docenten van de 

vakken Frans en natuurkunde hebben een advies gegeven over de haalbaarheid 
van hun vak in de bovenbouw. U vindt de adviezen in Magister naast de kolom met 
cijfers.  

De leerlingen hebben al een voorlopige keuze doorgegeven en nu moet uiterlijk 15 

april de definitieve keuze worden doorgegeven via de Zermeloportal. U vindt deze 
portal op de homepage van het Mencia Sandrode helemaal onderaan in de roze balk 
naast Magister en Office365. De inloggegevens zijn gelijk aan de inloggegevens voor 
Magister. De leerlingen hebben via de Magistermail een stappenplan ontvangen.  

Wat verwachten wij van u? 

De definitieve keuze wordt uiterlijk 15 april door uw kind in het Zermelo portal 
gedaan. U als ouder wordt verzocht deze keuze goed met uw kind door te spreken. 

U kunt de keuze van uw zoon/dochter inzien via het ZERMELO ACCOUNT van uw 
kind. Het is van belang dat na het invullen van de definitieve keuze op “opsturen” 
wordt geklikt. U wordt vriendelijk verzocht om de keuze van uw kind te bekijken en 

uiterlijk 17 april  het BEVESTIGINGSFORMULIER in te vullen. 

 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Miranda van Loon 
decaan Mencia Sandrode 
mvloon@mencia.nl 
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