PTA 2016-2017

LoopbaanOriëntatie

Leerjaar: 4 Vwo

Periode

Activiteit

Omschrijving

Oktober/November **

Bezoek open dag 1

De leerlingen bezoeken een open dag naar keuze. Minstens een
week van te voren wordt een verzoek (via Magister) bij de
mentor en/of afdelingsleider ingediend. Er mag op de
betreffende dag geen toets staan gepland.
De leerlingen schrijven aan de hand van het verslagformulier V4
uit het LOB boekje een verslag naar aanleiding van de open dag.
Digitaal (via een verslagformulier op de ELO) mag ook: het
verslag printen en in het dossier doen!

Maart/April

Bezoek open dag 2

Zie bezoek open dag 1

Febr/Maart

Regionale Studie- en
beroepenvoorlichting

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 in voor
voorlichtingsronden.
Deelname is – ook voor doublanten - verplicht!
De leerlingen schrijven binnen 2 weken na afloop van de
voorlichtingsmiddag een verslag aan de hand van het
verslagformulier uit het LOB-boekje.
Digitaal mag ook: het verslag dan printen en in het dossier doen!

April***

Vwo 4 dag
Radbouduniversiteit

De leerlingen uit Vwo 4 bezoeken een studentenforum en volgen
een hoorcollege. De dag is bedoeld als kennismaking met een
universiteit. Deelname is – ook voor doublanten - verplicht!
De leerlingen schrijven binnen 2 weken na afloop van de
voorlichtingsdag een verslag aan de hand van het
verslagformulier uit het LOB-boekje.
Digitaal (via een verslagformulier op de ELO) mag ook: het
verslag dan printen en in het dossier doen!

Mei/Juni

LOB dossier Vwo 4
afronden*****

De leerlingen maken een LOB dossier aan. In deze snelhechter
zitten:
- een ingevuld voorblad en het LOB-boekje met alle
verslagen van de activiteiten uit Vwo 4
- een ingevuld eindverslagformulier, met hierin
conclusies naar aanleiding van de ondernomen
activiteiten. In dit eindverslag worden vervolgstappen
geformuleerd voor Vwo 5.
Het LOB dossier wordt voor 2 juni 2017 bij de mentor
ingeleverd.
*De leerlingen uit Vwo 4 starten met een LOB dossier dat in Vwo 6 wordt afgerond.
** De leerlingen uit Vwo 4 zijn verplicht zelf minstens 1 open dag te bezoeken.
***De Vwo 4 dagen van de Radbouduniversiteit vinden plaats van oktober t/m april. Jaarlijks wordt
vastgesteld welke school in welke maand wordt geplaatst.
**** Er wordt in Vwo 4 een LOB-projectdag georganiseerd waarop een begin wordt gemaakt met
Qompas Studiekeuze.
*****De leerlingen nemen hun LOB dossier mee naar de gesprekken met mentor en/of decaan.
****** Het LOB-dossier is een handelingsdeel dat op tijd en naar behoren moet zijn afgerond!

