
LOB update september-oktober 2018 

 

 
Alle leerlingen zijn vrij om een (profiel)keuzegesprek met een decaan te plannen. Dit kan via de mail, 

telefoon of binnen te lopen op het decanaat.  
 

De informatie in de LOB-update wordt ook gemaild aan de bovenbouwleerlingen. De leerlingen uit het 

3e leerjaar ontvangen de informatie via de keuzelessen en het profielkeuzeproject. 
 

Zie ook ‘Nieuws’  op domincuscollege.dedecaan.net voor alle belangrijke informatie rondom het 
maken van keuzes, en info die daarover binnenkomt op ons decanaat. 

 
3H, 3A en 3G 

 

Deze klassen gaan spoedig starten met  de profielkeuzelessen onder leiding van de mentor.  De derde 
klasleerlingen werken in het programma Keuzeweb aan verschillende opdrachten om straks tot een 

weloverwogen profielkeuze te kunnen komen.  
 

Donderdagavond 22 november is er voor de ouders van de derde klassen een 

Profielkeuzeouderavond. (zie de jaarplanner). Tijdens deze ouderavond wordt u door de decanen 
geïnformeerd over Profielkeuze en krijgt u informatie over de nieuwe vakken in de bovenbouw door 

docenten van deze nieuwe vakken.  
 

In november start het ‘Project Profielkeuze’ voor alle derde klas leerlingen. Dit project wordt 
verzorgd door het decanaat. Tijdens dit project wordt uitgebreid stil gestaan bij de 

profielkeuzemogelijkheden op het Dominicus College en kunnen leerlingen alle vragen hierover stellen 

aan de decanen. Ook vindt er vakkenvoorlichting plaats van de nieuwe bovenbouwvakken. Het 
profielkeuzeproject staat gepland in de weken 48 en 49 voor de reguliere leerlingen. Zie rooster voor 

lokalen. De leerlingen op de Monnikskap doorlopen een individueel traject. 
 

Bovenbouw 

 
De open dagen, meeloopdagen, etc. zijn in begonnen. Kijkt u voor de precieze data op de 

websites van de hogescho(o)l(en)/universiteit(en) van uw zoons/dochters voorkeur. 

Herhaling Voorwaarden voor ondernemen LOB-activiteiten onder schooltijd:  

Let op voorwaarden vrij vragen activiteit: 
● Indien een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend wordt aangeboden, 

geeft Dominicus géén toestemming voor de doordeweekse dag. De leerling wordt dan geacht in het 

weekend te gaan.  
● Uiterlijk één week van te voren moet toestemming zijn gevraagd bij de decaan.  

● De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van mogelijk opgelopen achterstanden op 
school. Schoolverplichtingen (toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan vóór. 

● Na afloop van de LOB-activiteit moet een verslag worden gemaakt in 

dominicuscollege.dedecaan.net/Downloads/ Keuzeactiviteiten/Porfolio. 
 

 De leerlingen Monnikskap volgen een individueel programma 
 

4H en 4V 
 

In week 38 vindt het Project LOB 4H/4V plaats onder leiding van het decanaat. In dit project wordt 

onder andere stilgestaan bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en het WO (Wetenschappelijk 
Onderwijs), studiekeuze, gaan studeren, enz. en maken de leerlingen opdrachten in dedecaan.net als 

voorbereiding op de toekomstige studiekeuze. Dit project is ook voor doubleurs verplicht. 
 

 



Ma 17 sept.:  Woe 19 sept.  Vr 21 sept.:  Ma. 24 sept.  

4H1: 1e + 2e uur 4V1 :5e + 6e uur 4V2: 5e + 6e uur 4V3: 1e + 2e uur                   

4H2: 3e+4e uur        4V4: 3e+4e uur 

4H3: 5e + 6e uur                                         

Op donderdagavond 11 oktober is de Ouderavond 4H-4V , waar o.a. het PTA en het programma 

rond Loopbaanoriëntatie (LOB) aan bod zal komen. (Zie de jaarplanner voor nadere info). 

 
Op dinsdagavond 11 december vindt de Beroepenavond plaats voor leerlingen uit 4H, 4V en 5V. 

Tijdens deze avond kan in 4 rondes informatie worden ingewonnen bij beroepsbeoefenaars in 
uiteenlopende beroepen. De leerlingen uit 4H,4V en 5V ontvangen hierover nog nadere informatie. De 

beroepenavond vindt dit jaar plaats op de SSGN. 

 
Alle 4H en 4V- leerlingen worden geacht hun voorlopige studiekeuze in te voeren in 

dominicuscollege.dedecaan.net, en dit gedurende het schooljaar bij te houden. Indien er iets 
verandert in de voorkeur van studiekeuze, moet de leerling dit aanpassen in Studiekeuze op 

dominicuscollege.dedecaan.net 
 

5V 

 
De leerlingen 5V gaan dit jaar weer aan de slag met LOB-activiteiten. Ze maken hiervan verslagen van 

de ondernomen LOB activiteiten in hun digitaal portfolio. In 5V moeten de leerlingen minimaal 4 
LOB-activiteiten ondernemen. Zie ook het PTA LOB. De deadline waarop de 4 LOB activiteiten 

moeten zijn ondernomen en de verslaglegging moet zijn gedaan, is 15 mei. In Downloads op 

dominicuscollege.dedecaan.net is de handleiding terug te vinden inzake het gebruik van Downloads, 
Keuzeactiviteiten en Portfolio. 

 
In de Activiteitenweek 5/6/7 november staat het LOB-project 5V gepland. Zie rooster t.z.t. 

Dit project is ook voor doubleurs verplicht.  

 
Op dinsdagavond 11 december vindt de Beroepenavond plaats voor leerlingen uit 4H, 4V en 5V. 

Tijdens deze avond kan in 4 rondes informatie worden ingewonnen bij beroepsbeoefenaars in 
uiteenlopende beroepen. De leerlingen uit 4H, 4V en 5V ontvangen hierover nog nadere informatie. 

De beroepenavond vindt dit jaar plaats op de SSGN. 
 

Alle 5V- leerlingen worden geacht hun voorlopige studiekeuze in te voeren in 

dominicuscollege.dedecaan.net, en dit gedurende het schooljaar bij te houden. Indien er iets 
verandert in de voorkeur van studiekeuze, moet de leerling dit aanpassen in Studiekeuze op 

dominicuscollege.dedecaan.net 
 

5H en 6V 

 
Op dinsdagavond 18 september vindt de leerling- en ouderavond 5H/6V plaats. U en uw 

zoon/dochter worden dan geïnformeerd over het examenjaar, LOB en aanmelding Hoger Onderwijs.  
 

Op donderdagavond 4 oktober vindt de Webinar plaats van DUO:  Voorheen kwam hiervoor een 
medewerker van DUO op de scholen voortgezet onderwijs tijdens de leerling- ouderavond 5H/6V, 

maar deze service is vervallen. Daarvoor in de plaats biedt DUO nu een Webinar aan waarvoor u zich 

vooraf moet aanmelden en vervolgens kunt meekijken. Tijdens de webinar wordt u geïnformeerd over 
financiële zaken rond het gaan studeren. Ook is er de gelegenheid vragen te stellen. 

Zie hieronder de brief van DUO met nadere info en de aanmelding en inlog voor de Webinar.  
 



webinar VO 2018 

uitnodiging met aanmeldlink.docx
 

 

Ook in 5H en 6V moeten de leerlingen weer LOB-activiteiten ondernemen, minimaal 3. Zie ook het 
PTA LOB. De deadline Portfolio 5H/6V waarop de 3 LOB activiteiten moeten zijn ondernomen en 

de verslaglegging moet zijn gedaan, is 1 april. 
 

Deze weken gaat de inschrijflijst studiekeuzegesprekken rond in de eindexamenklassen. Het 
decanaat gaat zo snel mogelijk starten met deze gesprekken. Heeft een leerling het gevoel te lang te 

moeten wachten alvorens te worden opgeroepen voor een gesprek, laat hem/haar dan direct contact 

zoeken met de decanen. Heeft een eindexamenleerling zich nu niet gemeld voor een gesprek, maar 
wenst hij/zij deze alsnog te hebben, laat hem/haar dan ook direct contact zoeken met de decanen. 

 
Het decanaat wijst u op  uiterste aanmeldtermijn HBO/WO-studie met decentrale toelating 

(selectie): de datum hiervoor is uiterlijk 15 januari!! Voor studies zonder decentrale selectie geldt 

1 mei. Zie ook de website van de hogeschool/universiteit van voorkeur en check nauwkeurig. 
 

Alle 5H- en 6V- leerlingen worden geacht hun voorlopige studiekeuze in te voeren in 
dominicuscollege.dedecaan.net, en dit gedurende het schooljaar bij te houden. Indien er iets 

verandert in de voorkeur van studiekeuze, moet de leerling dit aanpassen in Studiekeuze op 
dominicuscollege.dedecaan.net. 

 

Monnikskap 
 

De leerlingen van de Monnikskap volgen een op maat gesneden LOB traject. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij het reguliere traject. Op de Monnikskap wordt gewerkt met een 

gesprekkencyclus. Mochten ouders toch behoefte hebben aan een gesprek met de mentor, dan kunt u 

dit bij de desbetreffende mentor melden. Ook de Monnikskapleerlingen werken met 
dominicusollege.dedecaan.net o.l.v. de mentor. 

 
N. Khaled en C. Ribbers 

Decanen 
Maandag, dinsdag (oneven weken), woe-middag, donderdag en vrijdagmiddag aanwezig 
 
 


