
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft:  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding atheneum 3 en havo 3 
 
Zwolle, oktober 2019 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In de derde klas moet in de loop van het schooljaar een profiel worden gekozen. Om onze leerlingen 
te helpen bij het maken van deze keuze wordt hen een prikkelende lessenreeks geboden. Door middel 
van een aantal opdrachten en reflectie hierop zal uw kind tijdens mentoruren ontdekken waar 
zijn/haar voorkeur naar uit gaat. Dit zogenaamde LOB*-traject leidt uiteindelijk tot het maken van een 
weloverwogen profielkeuze.   
 
Uiteraard bent als ouder/verzorger onmisbaar in het maken van deze keuze! 
 
de tweede week na de herfstvakantie  (week 45) 

starten de mentorlessen rond de profielkeuze. De leerlingen gaan aan de slag met 
Droomloopbaan, een online methode voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie.   

 
maandag 13 en/of dinsdag 14 januari 

gaan de leerlingen op ééndaagse stage (8 uur). Doel van deze stage is een idee krijgen van de 
kwaliteiten die je nodig hebt voor een bepaald beroep en deze vergelijken met de eigen 
kwaliteiten (kwaliteitenreflectie). Ook krijgt de leerling op deze manier zicht op wat hij/zij zelf 
belangrijk vindt in werk (motievenreflectie). Maandag 13 is de ‘officiële’ stagedag. Dinsdag 14 
januari is een lesvrije dag. Uw kind kan er dus ook voor kiezen op deze dag stage te lopen of 
om de stage te verdelen over twee dagen. 

 
woensdag 15 januari 

verwerken de leerlingen hun stage-ervaringen en delen deze. Dat doen ze onder andere door 
het maken van een website en het houden van een elevatorpitch. 

  
in januari  

geven de vakdocenten tijdens de les informatie over hoe de inhoud van hun vak er in de 
bovenbouw uitziet. 

 
 
* Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
 
 



in februari 
is er een vakkenmarkt. Tijdens deze markt krijgen de leerlingen voorlichting over alle vakken 
die in de onderbouw niet of op andere wijze gegeven worden. Op dinsdag 4 februari is de 
markt voor havo 3 en op woensdag 5 februari voor atheneum 3. 

 
op maandag 10 februari 

is er om 19.30 uur een ouderavond/vragenuurtje tijdens welke de decanen eventuele vragen 
rond de profielkeuze kunnen beantwoorden. De adviezen van de vakdocenten over het 
wel/niet kiezen van hun vak in de tweede fase, staan dan in magister. 

 
uiterlijk maandag 2 maart 

leveren de leerlingen bij hun mentor een formulier met hun voorlopige profielkeuze in + een 
A4 met uitleg over de keuze voor dit profiel (motivatiebrief).  

 
In maart/april  

spreekt de decaan elke leerling over zijn/haar profielkeuze. De leerling krijgt een brief mee 
waarop het overeengekomen profiel staat, eventueel aangevuld met een opmerking of vraag. 
Door deze brief ondertekend in te laten leveren, bevestigt u het gekozen profiel. Daarmee is 
het profiel definitief. Indien er nog twijfel is, kunt u aangeven dat u gebruikt maakt van het 
spreekuur op dinsdag 31 maart (verderop). 

 
maandag 2 maart 

is er een docentenspreekuur. U kunt dit spreekuur ook gebruiken om met de vakdocent(en) te 
overleggen over de profielkeuze. De adviezen (inzicht-inzet) van de vakdocenten staan voor 
deze datum in Magister. 

 
dinsdag 31 maart  
 is er een laatste mogelijkheid om, wanneer u/uw kind nog vragen heeft, met de  

mentor/decaan in gesprek te gaan. Daarna is de profielkeuze definitief. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
mede namens de mentoren, 
 

Gerard Kuper   teamleider havo    

Leonie Meekers   decaan havo 

Ronald Doornekamp  teamleider atheneum 

Francien Brons   decaan atheneum 


