Betreft:

LOB-stage klas 3

Zwolle, oktober 2021

Beste havo/atheneum 3 leerling,
In week 46 start je met een profielkeuzeprogramma. Tijdens de mentorles ga je hiermee aan de slag.
Daarnaast neem je een kijkje in de praktijk. Dit doe je op:
maandag 24 januari

LOB-stage van 8 uur

Let op! Je zoekt zelfstandig een stageplek. Daar kun/moet je dus nu al mee beginnen!
De voorbereiding en het lopen van de LOB- stage, doe je samen met een klasgenoot.
Alle informatie (contract enz.) komt in de Studiewijzer Loopbaanoriëntatie in magister te staan.
Doel LOB-stage
Doel van de LOB-stage is een idee krijgen van de kwaliteiten die je nodig hebt voor een bepaald
beroep en deze vergelijken met jouw eigen kwaliteiten (kwaliteitenreflectie). Het zicht krijgen op wat
je zelf belangrijk vindt in werk (motievenreflectie). En het gebruik maken van je eigen netwerk en dit
verbreden (loopbaansturing).
Het vinden van de LOB-stage
Bij wie je stage loopt, beslis je zelf. Het makkelijkst is bij een bekende (een ouder, oom of tante,
buurvrouw, etc.), maar je mag natuurlijk ook op zoek gaan naar iemand die een beroep uitoefent waar
je graag meer over wilt weten. De keuze is aan jou. De enige voorwaarde die school stelt, is dat
degene met wie je meeloopt een betaalde baan heeft. Daarmee verschilt deze stage dus echt met de
maatschappelijke stage.
Deadline:

Uiterlijk maandag 13 december lever je de stageovereenkomst LOB in bij de mentor.
Mocht je geen plek kunnen vinden dan bespreek je dit uiterlijk maandag 6 december
met je mentor.

De uitwerking van de LOB-stage
Op dinsdag 25 januari werk je je bevindingen uit. De opdracht hiervoor volgt nog. Wat je in ieder geval
gaat doen, is een website maken over het beroep. Dit doe je voor school, je klasgenoten en de
beroepsbeoefenaar. Daarnaast houd je voor je klasgenoten een elevator pitch over de stage en het
beroep. Vragen die bij de verwerking van de stage onder andere aan bod zullen komen, zijn: welk(e)
profiel(en) sluit(en) aan bij dit beroep en welke opleidingen passen erbij.
Heel veel succes met het zoeken en lopen van de LOB-stage!
Met vriendelijke groet,
mevrouw Brons, decaan atheneum fbrons@meandercollege.nl
mevrouw Meekers, decaan havo lmeekers@meandercollege.nl

