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LOB-meeloopdag klas 2

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) gaat een steeds prominentere rol spelen in het
Voortgezet Onderwijs. Sinds enkele jaren is het zelfs een verplicht onderdeel van het totale
onderwijspakket. Binnen LOB kijkt de leerling naar zijn/haar persoonlijkheid, eigen
kwaliteiten en oriënteert zich op de arbeidsmarkt. Dit alles om tot een goede keuze voor het
beroepsonderwijs te komen.
Om hier voor de leerlingen meer zicht op te krijgen, organiseren wij naast de PSO lessen een
LOB activiteit. Deze activiteit, waarmee we in leerjaar 1 al zijn gestart, krijgt nu een vervolg.
Het is de bedoeling dat op maandag 8 juli elke leerling met één van de ouder(s)/
verzorger(s) of met iemand uit hun directe omgeving (familie, vrienden, buren), een dag
mee kijkt op het werk.
Het doel is om de leerling te laten ervaren wat de gestelde eisen aan de betreffende baan
zijn en hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. In verband met de veiligheid en de
verzekering gaan wij ervan uit dat de leerlingen geen werkzaamheden of handelingen op de
werkplek verrichten. Het gaat om het bekijken van de werkzaamheden die verricht worden.
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen de veiligheidsvoorschriften hierbij in acht nemen.
De leerling krijgt een boekje met verschillende opdrachten voor de meeloopdag die op
school een dag later een vervolg krijgt. De leerlingen moeten een verslag maken n.a.v. de
opdrachten en wat ze hebben beleefd op de werkvloer.
Wij vragen u om hieraan mee te werken. Wilt u samen met uw kind een geschikte plek
zoeken en deze via bijgaand opgaveformulier aan ons doorgeven? Dit formulier graag
uiterlijk dinsdag 11 juni inleveren bij de mentor van uw zoon/dochter.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
Mw. A. Noordmans en dhr. M. Dijkstra
Teamleiders

Mw. H. ter Braak
Decaan

Opgaveformulier LOB-meeloopdag
Klas 2
Maandag 8 juli 2019

Naam
Klas
Bedrijf/instelling
Contactpersoon
Handtekening ouder/verzorger

S.v.p. uiterlijk dinsdag 11 juni 2019 inleveren bij de mentor.

