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Doetinchem, 3 februari 2023  

  

Aan: alle ouder(s), verzorger(s) van leerjaar 3 

Betreft: LOS–gesprekken, finaledag en meetweek leerjaar 3 

  

Geachte ouder(s), verzorger(s),   

 

Meetweek leerjaar 3: 20 t/m 24 maart 

Deze week zijn we gestart met periode 3. In deze periode staat de keuze van een profiel- en 

vakkenpakket centraal. In deze periode volgen de leerlingen alle keuzevakken waar ze uit kunnen 

kiezen. Aangezien dit meer vakken zijn dan in periode 1 en 2 zal dit meer meetmomenten tot gevolg 

hebben.  
 

Door een aantal leerlingen van leerjaar 3 is aangegeven een hoge toetsdruk te hebben ervaren in 

de 1e en 2e periode, mede door de langere lesdagen. We hebben er daarom voor gekozen om 

deze meetmomenten te verzamelen in één week: maandag 20 t/m vrijdag 24 maart. In deze week 

vervallen de reguliere lessen en zal per vak een meetmoment (toets) ingeroosterd worden. In de 

mentorlessen zal er uitvoerig aandacht zijn voor het plannen en voorbereiden van deze week.  

 

Halverwege periode 3 zal een voorlopig advies in Magister geplaatst worden, zodat leerlingen een 

gerichter gesprek over de profielkeuze kunnen voeren met u en de mentor. Aan het eind van 

periode 3 krijgen de leerlingen een definitief advies.  Dan hebben ook de vakexperts van de nieuwe 

keuzevakken de mogelijkheid gehad om adviezen te geven. Ook hebben  vakexperts dan meer tijd 

gehad om een goed beeld van uw zoon/dochter te krijgen en kunnen zij de resultaten van de 

meetmomenten meennemen in hun advies. 

 

LOS-gesprekken en finaledag 

Op het Panora Lyceum werken we met een vaste cyclus, waarbij de finale altijd een vast onderdeel 

is. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om aan het eind van elke periode met één finaledag te 

werken. De zogenoemde Leerling-Ouder-School-gesprekken (LOS-gesprekken) zullen op aparte 

dagen in het jaar plaatsvinden en geen onderdeel meer zijn van de finaleweek.  

 

Graag informeren we u over de exacte data, zodat u hier alvast rekening mee kunt houden.  

T.z.t. zult u meer informatie ontvangen m.b.t. de inschrijving voor de gesprekken.  

 

Data Leerjaar Les/ les-vrij 

Dinsdag 28 maart Leerjaar 1 

Leerjaar 2 

Leerjaar 3 – regulier 

Leerlingen lesvrij 

Donderdag 6 april Leerjaar 3 – TTO Leerlingen les volgens rooster 

Dinsdag 11 april Leerjaar 1 

Leerjaar 2 

Leerjaar 3 – regulier + TTO 

Leerlingen lesvrij 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Ellis Stevens  
Onderwijskundig leider 


