LOB update september-oktober 2020
Onderstaande informatie en data zijn onder voorbehoud in verband met ontwikkelingen rondom corona.
Monnikskap
Leerlingen van de Monnikskap volgen een LOB-traject op maat; zij sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere
traject.
3H, 3A en 3G regulier
• Half oktober starten de profielkeuzelessen tijdens het mentoruur. Onder leiding van de mentor werken
leerlingen aan opdrachten in het programma ‘Keuzeweb’ van dominicuscollege.decaan.net. Op 1 april moet de
definitieve profielkeuze gemaakt zijn.
• Donderdagavond 19 november staat de profielkeuze-ouderavond gepland. Tijdens deze avond geven de
decanen informatie over de profielkeuze. Ook geven docenten uitleg over nieuwe vakken in de bovenbouw.
• In week 48 en 50 vindt het ‘project profielkeuze’ plaats. De decanen geven informatie over profielkeuzemogelijkheden en nieuwe vakken in de bovenbouw. Bovenbouw-leerlingen vertellen tijdens speeddates over
hun profielkeuze-ervaringen.
Bovenbouw
• De open dagen, meeloopdagen, etc. starten in september. Data zijn te vinden op websites van de
betreffende hogescholen en universiteiten. In verband met corona worden activiteiten veelal digitaal
aangeboden.
• Alle bovenbouwleerlingen ondernemen LOB-activiteiten. In leerjaar 4 worden leerlingen hierover
geïnformeerd tijdens het LOB-project. 4H- en 5V-leerlingen moeten minimaal 4 LOB-activiteiten ondernemen.
5H-, 4V- en 6V-leerlingen moeten minimaal 3 LOB-activiteiten ondernemen.
• Een leerling kan altijd bij het decanaat terecht voor een studiekeuzegesprek.
•Alle bovenbouwleerlingen moeten hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en
dit aanpassen wanneer er iets verandert.
• Voorwaarden voor het ondernemen van buitenschoolse LOB-activiteiten onder schooltijd:
-wordt een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend aangeboden, dan
gaat een leerling in het weekend;
-uiterlijk een week van tevoren vraagt een leerling toestemming bij de decaan;
-een leerling is zelf verantwoordelijk voor inhalen van eventuele achterstanden;
-schoolverplichtingen (toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan altijd voor op LOB-activiteiten;
-na afloop maakt een leerling een verslag in dominicuscollege.dedecaan.net. Zonder verslag telt
de activiteit niet mee voor het PTA LOB. Zie voor instructies: dominicuscollege.dedecaan.net/downloads/kies
4, 5, 6 vwo of 4, 5 havo/handleiding portfolio.
4H en 4V
• Vanwege de beperkingen rondom corona, vindt er geen ouderavond m.b.t. PTA en LOB plaats. Betreffende
informatie wordt digitaal beschikbaar gesteld via de website van school en de dedecaan.net. Ouders worden
wel op school uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Leerlingen ontvangen informatie in het
LOB- project.
• Op 17 september vindt het LOB-project 4H/4V plaats. De decanan geven informatie over het Hoger Beroeps
Onderwijs (HBO) en het WO (Wetenschappelijk Onderwijs), studiekeuze, gaan studeren, enz. Leerlingen maken
opdrachten ter voorbereiding op de toekomstige studiekeuze en het ondernemen van LOB-activiteiten. De
indeling voor het project wordt in het rooster opgenomen. Het project is ook voor doubleurs verplicht.
• 4H: Info van landelijk Team Onderwijs- & Studiekeuzebeurzen: de gloednieuwe Studiekeuzelab
Voorlichtingsweek gaat bijna van start. Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september vinden er online ruim 60
webinars plaats die leerlingen van het (voor)laatste jaar samen met hun ouders vanuit huis kunnen volgen. Zie
digitale poster
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4H doubleurs
Vanaf november tot maart worden 4H-doubleurs, die mogelijk aan het einde van het schooljaar zullen moeten
uitstromen, door de mentor verwezen naar de decanen voor een oriëntatie op het MBO. Uiterlijk 1 april
moeten leerlingen zich inschrijven bij een MBO-opleiding. Uiteraard blijft voor deze 4H-leerlingen de focus
liggen op overgaan naar 5H.
5V
• 5V-leerlingen moeten minimaal 4 LOB-activiteiten ondernemen. De deadline inclusief verslaglegging is 15
mei. Zie ook het PTA LOB. Onder Downloads op dominicuscollege.dedecaan.net is de handleiding te vinden
inzake gebruik van Downloads, Keuzeactiviteiten en Portfolio.
• Tijdens de activiteitendagen in november vindt het LOB-project 5V plaats. De indeling voor het project wordt
in het rooster opgenomen. Het project is ook voor doubleurs verplicht.
• Info van landelijk Team Onderwijs- & Studiekeuzebeurzen: de gloednieuwe Studiekeuzelab
Voorlichtingsweek gaat bijna van start. Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september vinden er online ruim 60
webinars plaats die leerlingen van het (voor)laatste jaar samen met hun ouders vanuit huis kunnen volgen. Zie
digitale poster
5H en 6V
• Alle eindexamenleerlingen krijgen het magizine: ‘Studiekeuze Special’ met informatie en tips over het kiezen
van een studie, selectie procedures, invulling van een tussenjaar, studiekosten, enz. Dit magazine is ook
interressant voor ouders. In het geval een leerling afwezig was op het moment dat het magazine werd
uitgedeeld, dan kan hij/zij een examenplaar ophalen bij het decanaat.
• Op dinsdag 6 oktober staat vooralsnog de leerling- en ouderavond 5H/6V gepland. Tijdens deze avond
wordt jaarlijks informatie geven over het examenjaar, LOB en aanmelding bij het Hoger Onderwijs. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt de informatie dit jaar digitaal verstrekt. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.
• Op donderdagavond 1 oktober vindt de Webinar DUO plaats. U moet zich hiervoor vooraf aanmelden via
onderstaande link: Aanmelden webinar hoger onderwijs 1 oktober Tijdens de webinar krijgt u informatie over
financiële zaken rondom ‘gaan studeren’: studiefinanciering (bestanddelen, gift of lening, bedragen en de
voorwaarden). Ook wordt er aandacht besteed aan specifieke aandachtsgebieden, zoals b.v. studeren in het
buitenland en is er gelegenheid om vragen te stellen. In het voorjaar 2021 wordt een tweede webinar
aangeboden waarbij de nadruk ligt op practische zaken zoals het aanvragen van de studiefinanciering en het
studentenreisproduct.
• 5H- en 6V-leerlingen moeten minimaal 3 LOB-activiteiten ondernemen. De deadline Portfolio 5H/6V inclusief
verslaglegging is 1 april. Zie ook het PTA LOB. Onder Downloads op dominicuscollege.dedecaan.net is de
handleiding te vinden inzake gebruik van Downloads, Keuzeactiviteiten en Portfolio.
• Komende weken start het decaan met studiekeuzengesprekken. Eindexamenleerlingen kunnen zich hiervoor
inschrijven. De gesprekken lopen door tot april.
• De uiterste aanmeldtermijn HBO/WO-studie met decentrale toelating (selectie) is 15 januari. Voor studies
zonder decentrale selectie geldt 1 mei. Zie ook de website hogeschool/universiteit van voorkeur.
• Info van landelijk Team Onderwijs- & Studiekeuzebeurzen: de gloednieuwe Studiekeuzelab
Voorlichtingsweek gaat bijna van start. Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september vinden er online ruim 60
webinars plaats die leerlingen van het (voor)laatste jaar samen met hun ouders vanuit huis kunnen volgen. Zie
digitale poster
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Aanwezig: Maandag, dinsdag, woe-middag, donderdag en vrij-middag

