
LOB update maart-april 2019 
 
Alle leerlingen zijn vrij om een (profiel)keuzegesprek met een decaan in te plannen. Op de lage kasten 
tegenover het decanaat liggen diverse voorlichtingsbrochures van opleidingen, buitenlandse 
studiemogelijkheden, etc. Deze mogen worden meegenomen. Informatiemails van opleidingsinstituten worden 
geplaatst onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net. Met ingang van 15 maart vervangt mevrouw 
Eijsink mevrouw Khaled op het decanaat. 
 
3H, 3A en 3G 
De gesprekken met betrekking tot de voorlopige profielkeuze zijn bijna afgerond. In het profielkeuzegesprek 
wordt alle beschikbare informatie (adviezen, profielwens, cijfers, mogelijkheden) besproken en afgewogen. De 
leerling ontvangt een brief waarin de voorlopige profielkeuze staat aangegeven. 
 
De leerling moet vervolgens voor 1 april de voorlopige profielkeuze omzetten naar de definitieve 
profielkeuze in dominicuscollege.dedecaan.net (paarse kolom: Profielkeuze). Dit moet uitgeprint en 
ondertekend worden ingeleverd bij de receptie. Aandachtspunten bij het invullen: 

 als de definitieve profielkeuze is ingevoerd, kan deze niet meer gewijzigd worden;  

 het reserve-vak kan alleen worden ingevuld door een vwo-leerling met vrijstelling voor de keuze du/fa op 
basis van een dyslexieverklaring;  

 voor extra keuze-examenvak(ken) geldt een gemiddelde cijfer-eis als minimum (havo:7.0, vwo: 7.5). Het is 
raadzaam om hierbij het advies vanuit de rapportvergadering te volgen. 
 

Bovenbouw 
De open dagen, meeloopdagen, etc. zijn in volle gang. Kijk voor de data op de websites van de 
hogescho(o)l(en)/universiteit(en) van uw zoons/dochters voorkeur. 
 
Voorwaarden voor het ondernemen van LOB-activiteiten onder schooltijd:  

 wanneer een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend wordt  
aangeboden, dan wordt de leerling geacht in het weekend te gaan;  

 uiterlijk een week van te voren moet toestemming worden gevraagd bij de decaan; 

 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van eventuele achterstanden. Schoolverplichtingen 
(toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan voor; 

 
4H en 4V 
Leerlingen van 4H moeten 4 LOB-activiteiten ondernemen; voor leerlingen van 4V zijn dat 3 activiteiten (zie ook 
het PTA LOB). In 5H en 5/6V moeten opnieuw een vastgesteld aantal LOB activiteiten worden ondernomen. Na 
afloop van de LOB-activiteit moet een verslag worden gemaakt in dominicuscollege.dedecaan.net/ 
Downloads/Keuzeactiviteiten/Porfolio. Alleen dan telt de activiteit mee. De leerlingen hebben hierover uitleg 
gehad in het LOB-project. Op 15 mei moeten alle verslagen van de ondernomen LOB-activiteiten zijn 
opgeslagen. 
 
Een leerling kan altijd bij een decaan terecht voor een studiekeuzegesprek. Alle 4H en 4V- leerlingen moeten 
hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en dit aanpassen indien er iets 
verandert. 
 
De afgelopen maanden zijn enkele 4H-leerlingen die niet meer mogen doubleren door de mentor naar het 
decanaat verwezen voor een gesprek ter oriëntatie op het MBO. Voor het MBO geldt de uiterste 
aanmelddatum van 1 april. Daarnaast moeten de leerlingen een Digitaal Doorstroom Dossier hebben ingevuld 
om zeker te zijn geplaatst te kunnen worden in de richting van voorkeur. Voor aanmeldingen na 1 april kan het 
ROC niet garanderen dat er plaats is. De betreffende leerlingen hebben instructies meegekregen. Wilt u er 
samen aan denken tijdig de benodigde stappen te zetten?  
 
5V 
Leerlingen van 5V moeten 4 LOB activiteiten ondernemen (zie ook het PTA LOB). Na afloop van de LOB-

activiteit moet een verslag worden gemaakt in dominicuscollege.dedecaan.net/ Downloads/Keuzeactiviteiten 



/Porfolio. Alleen dan telt de activiteit mee. Op 15 mei moeten alle verslagen van de ondernomen LOB-

activiteiten zijn opgeslagen.  

Een leerling kan altijd bij een decaan terecht voor een studiekeuzegesprek. Alle 5V- leerlingen moeten hun 
voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en dit aanpassen indien er iets verandert. 
 
5H en 6V 
Leerlingen van 5H/6V moeten 3 LOB activiteiten ondernemen (zie ook het PTA LOB). Na afloop van de LOB-
activiteit moet een verslag worden gemaakt in dominicuscollege.dedecaan.net/ Downloads/Keuzeactiviteiten/ 
Porfolio. Alleen dan telt de activiteit mee. Op 1 april  moeten alle verslagen van de ondernomen LOB-
activiteiten zijn opgeslagen.  
 
Een leerling kan altijd bij een decaan terecht voor een studiekeuzegesprek. Alle 5H en 6V- leerlingen moeten 
hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en dit aanpassen indien er iets 
verandert. 
 
Aanmelden voor 1 mei: studies zonder decentrale selectie 
De deadline voor aanmelden voor studies met decentrale selectie (15 januari) is verstreken. Voor het 
aanmelden voor studies zonder decentrale selectie is de deadline 1 mei a.s. Inschrijven voor een vervolgstudie 
HBO/WO moet gebeuren via Studielink.nl; aanvragen studiegeldlening:duo.nl. Hiervoor is een DigiD nodig: deze 
kan worden aangevraagd via de website van Studielink.nl. Let op: dit duurt een aantal werkdagen! 
 
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 behoefte hebben aan een gesprek met de mentor, dan kunt u dit bij de desbetreffende mentor melden.  
 
De decanen 


