Instructies voor het gebruik van DeDecaan.net
en Keuzeweb.
Beste leerlingen van havo 3,
Zoals ik tijdens de voorlichtingsavond met jullie heb besproken is inmiddels
DeDecaan.net ingericht voor havo 3 en staat alles als het goed is op de juiste
plaats, inclusief de juiste profielen en de testen. Hierbij krijgen jullie (ook via
de mentoren) het startschot om het programma te doorlopen om jullie door het
hele proces van de profielkeuze te loodsen. Het gaat er hierbij om dat je in de
komende maand de volgende dingen doet:
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1. Registreer jezelf bij DeDecaan.net met je leerlingnummer en je naam. Het is
belangrijk dat je eerst jezelf registreert, voordat je ouders zich registreren op de
site! Je komt op DeDecaan.net via de website en het volgende pad:
grotiuscollege.nl>leerlingen>decaan>decanaat. Ouders kunnen het programma
bereiken via grotiuscollege.nl>ouders>decaan>decanaat
2. Alle teksten van Keuzeweb doorlezen en de bijbehorende opdrachten maken. Maak
de opdrachten binnen de afgesproken tijd en we spreken af dat je alle opdrachten
in Keuzeweb af hebt vóór 15 februari wanneer je de voorlopige profielkeuze moet
hebben ingevuld.
3. De interessetest en talententest maken (kan steeds weer opnieuw en zal jullie ook
helpen bij het proces). Deze staan ook opgenomen in de planning van de opdrachten
van Keuzeweb.
4. Bij de Tab Opleidingen zoeken naar interessante opleidingen en een ranglijst mee
maken. Ook hierin worden jullie in Keuzeweb begeleid.
5. Wij hebben voor de leerlingen ook het tabblad van de Keuzegids Online besteld (en
betaald) waarin jullie opleidingen met elkaar kunnen vergelijken en eventueel ook
naar verwante studies kunnen zoeken. Hierin wordt door studenten ook een
beoordeling gegeven van de desbetreffende opleidingen.
6. Verder lekker struinen in het hele programma van DeDecaan.net omdat er een schat
aan informatie staat.
Jullie kunnen dit helemaal zelf doen via het internet waarop het programma DeDecaan.net te
vinden is. Jullie kunnen hierop inloggen via de site van het Grotius en het pad zoals bij punt
1 genoemd. De mentoren kunnen jullie ook in de gaten houden met hoe ver jullie zijn in het
programma en daar eventueel bij helpen. Het is belangrijk dat jullie dit hele proces voor 15
februari hebben afgerond, zodat jullie op tijd weten wat jullie te wachten staat en wat jullie
ervoor moeten doen om het juiste profiel te kiezen.
Op 12 april 2021 moeten de definitieve profielen ondertekend worden ingeleverd op het
decanaat (kamer 004). Dit formulier kun je zelf uitprinten nadat je je gekozen profiel hebt
ingevuld in DeDecaan.net.
Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik die graag!
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
Edwin Nieuwkamer,
decaan havo

