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Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van 
leerlingen die willen instromen in het 3e leerjaar van het Trias 
 
 
Krommenie, 14 februari 2023 
 
Betreft : PPO-carrousel  
Kenmerk       : 2223-147-93 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Misschien overweegt uw zoon/dochter om volgend schooljaar in te stromen in de 3e 
klas op het Trias.  
Met behulp van de online voorlichting en de open dag heeft u misschien al voldoende 
informatie kunnen vergaren. Het kan zijn dat er bij uw zoon/dochter toch nog 
behoefte is aan meer informatie of dat hij/zij de sfeer op Trias wil proeven op een 
normale schooldag. 
 
Op donderdag 23 februari en dinsdag 14 maart bieden wij aan onze leerlingen een 
carrousel aan waarbij de leerlingen kennis maken met het aanbod van de 
beroepsgerichte vakken in de bovenbouw.  
  

Indien uw zoon/dochter hier belangstelling voor heeft, bieden wij uw zoon/dochter 
aan om mee te draaien in deze carrousel. 
  
Op donderdag 23 februari is de carrousel voor de basis-/kaderleerlingen. 
In deze carrousel maken de leerlingen kennis met de profielen en de daarbij 
behorende leerroutes die wij op Trias in de bovenbouw aanbieden. Het gaat hierbij 
om de profielen: 

• Economie en Ondernemen 
• Dienstverlening en Producten 
• Zorg en Welzijn 
• Produceren, Installeren en Energie 
• Bouw, Wonen en Interieur 

De carrousel duurt de hele dag; van 8.30 uur – 15.10 uur.  
  
Op dinsdag 14 maart is de carrousel voor de TL leerlingen.  
Hierin laten wij de leerlingen kennis maken met ons hele aanbod van de 
praktijkvakken die in de bovenbouw van de TL worden aangeboden. Dat zijn: 

• LOB- Sport en veiligheid  
• LOB- Ondernemen  
• LOB- Creatief  
• Vakmavo Zorg en Welzijn 
• Vakmavo Techniek 

Deze carrousel duurt 1 dagdeel; van 8.30 uur – 12.50 uur. 
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Wij verwachten dat de leerlingen door het volgen van de carrousel beter in staat zijn 
om tot een goede keuze te komen voor de 3e klas op het Trias. 
 
In bijgaand informatieboekje kunt u alles lezen over de profielen en leerroutes in de 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en over de praktijkvakken die worden 
aangeboden in de theoretische leerweg. 
 
Indien uw zoon/dochter mee wil doen aan een van de carrousels, wilt u dan zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 20 februari a.s, onderstaande link 
openen en de gegevens invullen. Na opgave kan ik uw zoon/ dochter in een groep 
indelen. 
 
https://forms.gle/XnJSt5D3nuKSY46j9 

 
Graag zien wij uw zoon/dochter tijdens een van de carrousels. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Ellen Lansu 
Docent Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn 
Pilot Praktijkgericht Programma ZW 
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