PTA 2016-2017

Loopbaanoriëntatie

Leerjaar: 5 Vwo

Periode

Activiteit

Omschrijving

September/Oktober

mentorles + Qompas

De leerlingen ontvangen hun LOB-dossier uit Vwo 4, loggen in
in Qompas Studeren en voeren de nieuwe klascode voor Vwo 5
in. Ze maken stap 2 Test jezelf helemaal af; (Studiekeuzetest:
Vwo 4)

Oktober/November

**LOB activiteit 1
open dag of meeloopdag
opleiding of met een
beroepsbeoefenaar

De leerlingen bezoeken een open dag of meeloopdag naar keuze.
Minstens een week van te voren wordt een verzoek (via
Magister) bij de mentor ingediend. Er mag op de betreffende dag
geen toets staan gepland.
De leerlingen schrijven binnen 2 weken digitaal (via opdracht in
de ELO) een verslag naar aanleiding van de activiteit en slaan dit
op in het einddossier. Ze maken een print en voegen dit bij hun
LOB-map. Een verslag schrijven mag ook: vul een
verslagformulier in het LOB-dossier in.

Oktober/November

Oud-leerlingenmiddag

V5 leerlingen schrijven zich in voor 3 workshops van en door
oud-leerlingen en maken hiervan binnen 2 weken een verslag.

Januari

Qompas

De leerlingen maken stap 3 (open dagen bezoeken)

Maart/April

**LOB activiteit 2 en 3
meeloopdag, proefstudeer dag of meelopen
beroepsbeoefenaar

De leerlingen bezoeken een opleiding naar keuze of maken een
afspraak met een beroepsbeoefenaar. 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 binnen 2 weken digitaal (Qompas extra
opdrachten of ELO) een verslag naar aanleiding van de activiteit
en slaan dit op in het einddossier. Ze maken een print en voegen
dit bij hun LOB-map. Een verslag schrijven mag ook: vul een
verslagformulier in het LOB-dossier in.

Mei/Juni

****LOB dossier Vwo 5
afronden en inleveren

De leerlingen vullen hun in Vwo 4 gestarte LOB dossier aan. In
deze snelhechter zitten:
- het LOB-boekje met een ingevuld voorblad én alle
verslagen van de activiteiten uit (Vwo 4 en) Vwo 5: er
zijn minimaal 2 open dagen/meeloopdagen/
proefstudeerdagen verplicht!
- een studie top 3 met een ingevuld verdiepingsfase
formulier over één studie uit het LOB boekje Vwo5
- een kort eindverslag Vwo 5 met daarin een conclusie
naar aanleiding van de ondernomen activiteiten en de
geformuleerde vervolgstappen voor Vwo 6.
Het LOB dossier Vwo 5 wordt voor 2 juni 2017 bij de mentor
ingeleverd.

*In Vwo 5 wordt verder gewerkt aan het LOB dossier dat in Vwo 6 wordt afgerond.
**De leerlingen in Vwo 5 ondernemen idealiter drie keer een LOB activiteit en maken hiervan een
verslag. Er zijn twee zelf gekozen LOB-activiteiten verplicht!
*** 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!

