PTA 2017-2018

Loopbaanoriëntatie

Leerjaar: 4 Havo

Periode

Activiteit

Omschrijving

September

Digitaal Qompas-huiswerk
stap 1 t/m 5 af

De leerlingen maken stap 1 t/m 5 uit Qompas. De mentor
controleert of deze stappen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Leerlingen ontvangen een snelhechter met hun eigen LOBdossier met een tijdsplanning en lege verslagformulieren.
Tijdens ieder gesprek met de mentor en decaan zorg je dat
het LOB-dossier bij je hebt.
Dit dossier dient als basis voor een toelatingsgesprek op een
vervolgopleiding.

+
Inplannen 2 open dagen en
2 meeloopdagen in Qompas

Oktober
November

Bezoek open dag1
(kan onder schooltijd)
Bezoek open dag2
(moet buiten schooltijd)

December
Januari

Bezoek meeloopdag1
(kan onder schooltijd)
Bezoek meeloopdag2
(kan onder schooltijd)

De leerlingen bezoeken twee open dagen naar keuze. Open dag1
kan onder schooltijd, open dag 2 moet buiten schooltijd.
Wanneer een leerling onder schooltijd een open dag bezoekt
moet er minstens een week van te voren via Magister - via
mentor en afdelingsleider - toestemming voor worden gevraagd.
Er mag op de betreffende dag geen toets ingeroosterd staan.
De leerlingen maken na afloop een verslag van open dag1 en 2
in het LOB-dossier.
De leerlingen maken of een afspraak met een beroepsbeoefenaar
of een student of bezoeken een proefstudeerdag.
Hiervoor moet minstens een week van tevoren via Magister aan
mentor en afdelingsleider toestemming worden gevraagd.
Na afloop schrijven de leerlingen een verslag van meeloopdag1
en 2 in het LOB-dossier.

Maart

Regionale Studie- en
beroepenvoorlichting
Open dag3
(is onder schooltijd)

Deze voorlichtingsmiddag wordt gehouden op één van de
deelnemende scholen uit de regio. Er doen jaarlijks ongeveer
100 opleidingen op Mbo, Hbo en Universitair niveau aan mee.
De leerlingen schrijven zich van te voren digitaal in voor 4
voorlichtingsronden. Deelname is verplicht – ook voor
doublanten. De leerlingen schrijven na afloop van de
voorlichtingsmiddag een verslag van vier ronden in het LOBdossier.

Maart

Afronden LOB-dossier

Checklist opleidingskeuze maken
Verslag verdiepingsfase maken
Top 3 van drie studies van je voorkeur

08 mei 2018

LOB-dossier inleveren

Op dinsdag 08 mei 2018 leveren de leerlingen het LOBdossier in bij hun mentor. Dit dossier is door ouders én
mentor ondertekend.
Het LOB-dossier bevat:
1. verslag open dag 1
2. verslag open dag 2
3. verslag open dag 3
regionale studie- en beroepenvoorlichting
Veenendaal
4. verslag meeloopdag1
5. verslag meeloopdag2
6. checklist opleidingskeuze
7. Top3 van de drie studies van je voorkeur
8. verslag verdiepingsfase van je favoriete studie
Is het LOB-dossier niet in orde dan gaat er een brief naar
huis en wacht er een taak. De leerling is dan tijdens alle
mentorlessen verplicht aanwezig om het in orde te maken.

