LOB in klas 1, 2, 3 en 4
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Mentor
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Mentor




Mentor
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keuze

Loopbaandossier

Netwerken
Wie kan mij helpen
mijn doel te bereiken
en waarom die
mensen?





Loopbaansturing
Hoe bereik ik mijn
doel en waarom zo?



Werkexploratie
Waar ben ik op mijn
plek en waarom daar?

Motievenreflectie
Waar ga en sta ik voor
en waarom?
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Kwaliteitenreflectie
Wat kan ik en hoe
weet ik dat?
Loopbaanactiviteiten in klas 1
Mentorverslag
Mentorproject Samenwerken Reflectiedeel
Mentorproject Organiseren/plannen Reflectiedeel
Maatschappelijke stage
Projectonderwijs – vaardigheden oefenen
Loopbaangesprek met mentor, ouders, lln over
keuzes
Projectkaart/reflectie
Loopbaanactiviteiten in klas 2
Mentorproject “Ik en mijn Keuze”
Keuzebegeleiding en voorlichting aan ouders/
leerlingen
Praktische sector oriëntatie/ Fries/ Frans (les)
Beroepen-Interessetest mentoraat
Maatschappelijke stage
Facultatieve begeleiding decanaat aan leerlingen,
ouders of mentoren
Mentorverslag
Loopbaangesprek met mentor, ouders, lln over
keuzes
Beroepenmarkt (door ouders)
Projectkaart/reflectie

begeleider
























Decaan
Decaan
Profieldocent
Mentor
Mentor en
Decaan
Mentor
Mentor

Mentor






Decaan
Profieldocent
Mentor
Decaan
Mentor

keuze






Profieldocent

Loopbandossier



Netwerken
Wie kan mij helpen mijn
doel te bereiken en
waarom die mensen?



Loopbaansturing
Hoe bereik ik mijn doel
en waarom zo?







Werkexploratie
Waar ben ik op mijn
plek en waarom daar?
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Motievenreflectie
Waar ga en sta ik voor
en waarom?

Reflectieverslagen
Ouderavond (febr/mrt) over keuze eind klas 3 en
vervolgonderwijs
Presentatie over Gemengd/Theoretisch, presentatie
over Kader/Basis
Iedere leerling maakt een interessetest op de
computer (febr)
Bezoek MBO “Kies je wereld” (april)
Profielgesprek over keuze leerjaar 4 Kader/Basis/GL
Twee weken op stage
Iedere leerling heeft gesprek met decaan (mrt-/mei)
Maatschappelijke stage

Kwaliteitenreflectie
Wat kan ik en hoe weet
ik dat?
Loopbaanactiviteiten in klas 3
Keuzeblokken kiezen, gesprek met vakdocent, info
naar mentor Kader/Basis/GL
Voorlichting over defensie (vrije keus)
Bezoek Scholen- en Beroepenmarkt febr/mrt)
Bibopdrachten
“Kies MBO” project door mentor
Voorlichting door mentor en decaan

Begeleider

























Profieldocent
Mentor
Decaan
Decaan
Mentor GL/TL
ProfieldocentK/
B
Mentor
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Decaan
Decaan
Decaan
Decaan
Vervolgschool

Keuze minmaal 2




Loopbaandossier
verplicht

Netwerken
Wie kan mij helpen mijn
doel te bereiken en
waarom die mensen?

Loopbaansturing
Hoe bereik ik mijn doel
en waarom zo?
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Werkexploratie
Waar ben ik op mijn
plek en waarom daar

Oudergesprek met behulp van reflectielijsten
Verslag bijbaantje
Gesprekken met leerlingen over definitieve
vervolgschool
Leerlingen mogen zich inschrijven voor
meeloopdagen
In januari kleine scholenmarkt in de school
Bezoek Open Dagen vervolgscholen
In februari mogelijkheid tot oudergesprek
In februari aanmelding vervolgschool
In april-juni intake gesprekken voor lln. in principe
op en door vervolgschool



Motievenreflectie
Waar ga en sta ik voor
en waarom

Kwaliteitenreflectie
Wat kan ik en hoe weet
ik dat?

Loopbaanactiviteiten in klas 4
Bibopdrachten
In kader/basis in okt/nov een stage
Iedere leerling heeft een gesprek met de decaan
Open huis/kijkdag MBO (nov)
Reflectiegesprek

Begeleider






Decaan








