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1. Lijst met gebruikte afkortingen
LOB = Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
M= Mavo
SE = Schoolexamen
PTA = Programma van toetsing en afsluiting (= SE)
H = Handelingsdeel, wordt beoordeeld met v/g
2. Het vak LOB
De decaan mavo is verantwoordelijk voor het vak LOB in samenwerking met de
mentoren.
De brede oriëntatie op opleidingen en beroepen is zo belangrijk dat LOB in mavo een
verplicht vak is met een PTA. Het PTA maakt onderdeel uit van het SE. Als je PTA LOB van
klas 9 + 10 niet is afgerond, kun je dus geen mavodiploma krijgen.
3. Het PTA LOB van 9 mavo
Het PTA bestaat uit 3 Handelingsdelen .
H1 gaat over reflectieopdrachten voor het portfolio LOB. Deze opdrachten worden
gemaakt in Peppels, onder begeleiding van je mentor tijdens het mentoruur. Je decaan
draagt zorg voor het aftekenen van de opdrachten in Peppels. H1 wordt afgetekend door
de decaan mavo in magister bij het vak LOB. Zie verder de jaarplanning hieronder.
H2 is de stage zelf, 1 week.
H3 is het stageverslag.
De mentoren zetten de beoordelingen van de stage (H2 en H3) in magister bij het vak
LOB.

4. Jaarplanning LOB activiteiten 9M 2018-2019
Wanneer?
9 oktober
10-16
oktober
1
November
3
December

Wat?
Voorlichting over het vak LOB
+ keuzetraject
Voorlichting over het vak LOB
+ keuzetraject
Deadline Vak wisselen:
nask /geschiedenis
Deadline inleveren
aanmeldingsformulier
voorlichtingsavond MBO

17 januari

Voorlichting over het MBO

21 – 25
Januari

Interessetest + reflectie opdracht 1 voor Portfolio LOB
in Peppels
Voorlichting over de twee
beroepsoriënterende stages
Voorlichting over de twee
beroepsoriënterende stages
Extra decaanspreekuur:
aanmelden per mail!

20 – 26
februari
26 februari
27 maart
17 – 18 uur
1 – 5 april
8 april
25 april
Voor 26
april

13 – 17 mei
20 – 24 mei
27 mei -1
juni
17 – 21 juni
1 juli

Waar?/ Hoe?
Kantine /
Ouderavond
Mentoruur
Mail

Wie?
Decaan aan ouders
9M
Mentor aan
leerlingen 9M
Ouder aan decaan

Postvak:
aanmeldingsformulier in de volgende
nieuwsbrief
Werkman Vmbo
Kluiverboom
Groningen
Mentoruur/
Mediatheek

Leerlingen 9M aan
decaan

Mentoruur

Mentoren aan
leerlingen 9M
Decaan aan ouders
9M
Decaan voor
leerlingen en
ouders
Decaan met
leerlingen 9M
Leerlingen 9M

Ouderavond
B 1.24

Keuzevakken invullen in
magister
Keuzeformulier inleveren met
handtekening ouder
Deadline stage overeenkomst

Mediatheek

 Reflectie- opdracht 2:
voorbereiding stage
 Stageboekjes uitdelen/
opdrachten doorlopen
Stage
Stagepresentatie

Mentoruur/
Mediatheek/
Peppels

 Reflectie- opdracht 3:
evaluatie stage
 Inleveren Stageverslag
Meeloopochtend MBO:
nadere informatie volgt
Deadline voor aanvraag
wijzigen vakkenpakket klas 10

Mentoruur/
Mediatheek/
Peppels
MBO in Groningen
en Drenthe
Mail

Postvak decaan
Mentoruur/postvak

Mentoruur

Voorlichters MBO
aan leerlingen en
ouders
Mentoren met
leerlingen 9M

Leerlingen 9M aan
mentor
Mentoren met
leerlingen 9M

Leerlingen 9M
Mentoren met
Leerlingen 9M
Mentor met
leerlingen 9M
Leerlingen 9M
Ouder mailt decaan

2– 5 juli

Inhaal werk LOB

school

Decaan en
mentoren met
leerlingen 9M

5. Het keuzetraject 9 mavo 2018-2019
Wat zijn de belangrijke momenten in het keuzetraject?
 9-16 oktober: voorlichting aan ouders/ leerlingen
 7-11 januari: interessetest + reflectie-opdracht in Peppels, met mentor in
Mediatheek
 Wat leer je in deze test over jezelf? Heeft dat invloed op je keuzes?
 17 januari Voorlichtingsavond MBO opleidingen. Informatie volgt.
 Heb je voor een bepaalde opleiding bepaalde vakken nodig?
 4 –8 februari: rapport 2 mee naar huis
 Is wat je wilt kiezen ook haalbaar gezien je resultaten?
 Tot 27 maart: je vraagt advies aan je vakdocenten, je mentor en je decaan, doe dat
het liefst op school, stuur desnoods een mail.
 Waar ben je nog onzeker over?
 27 maart, 17 – 18 uur: extra decaanspreekuur in B 1.24.
Voor jou en je ouders. Je mag, als het niet anders kan, ook alleen komen. Een
gesprek zonder jou heeft geen zin. Je kan advies vragen, bij de laatste twijfels.
Iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt wordt daar verwacht. Vergeet je niet
per mail aan te melden! Je kan natuurlijk ook naar het wekelijkse inloopspreekuur
komen: donderdag van 13 tot 14 uur.
 1 – 5 april: invullen keuzevakken (zie de schoolsite voor tijdstip)
Je vult het digitale keuzeformulier in, samen met je klas, in de Mediatheek, onder
begeleiding van je decaan. Zorg dat je weet wat je dan wilt invullen. Je krijgt een
print mee en levert deze, met handtekening van een ouder/verzorger, in bij je
decaan (postvak).
 8 april keuzeformulier is ingeleverd bij je decaan met handtekening
ouder(s)/verzorger(s)
Let op: je keuzevakken gaan in op de eerste schooldag in klas 10. Vanaf 1 juli kunnen de
vakkenpakketten niet meer worden gewijzigd. Dus check op tijd of je de juiste vakken
hebt gekozen: klopt het nog steeds met wat je kan en met wat je wilt?
Wil je iets wijzigen: stuur voor 1 juli een mail naar de decaan mavo (laat een van je ouders
dat doen).
Het verzoek tot wijziging wordt besproken in de rapportvergadering en voor het einde
van het schooljaar hoor je of je toestemming krijgt voor de wijziging.

6. Profielkeuzeformulier Parcival College 10 mavo 2018-2019
(dit wordt ingevuld in magister samen met de decaan mavo)
Gemeenschappelijk deel:
Deze vakken tellen wel mee, maar er is geen Centraal Schriftelijk Examen voor deze vakken
in klas 10.
Maatschappijleer
Lichamelijke Opvoeding
Kunst I
Rekenen
LOB
Vakkenpakket kiezen
Hoe werkt het?
 Je kiest in onderstaand schema voor een van de 4 profielen (kolommen).
 Binnen die profielen kies je in principe 6 examenvakken. Die zijn vetgedrukt.
 Je kunt alleen een 7e vak kiezen in overleg met je decaan.
 Dit zijn de keuzes die het Parcival College kan aanbieden.
 Kies je geen wiskunde dan kies je automatisch geschiedenis èn Duits. Wiskunde
laten vallen kan alleen op advies van je docent wiskunde.
 Kies je in een TN profiel economie i.p.v. biologie, dan kan je met dat vakkenpakket
niet doorstromen naar havo.
 Voor wie na klas 10 wil doorstromen naar havo: informatie over de havoprofielen,
zie www.parcivalcollege.nl/decanaat en stages/decanaat en stages havo
vwo/profiel keuzeformulier 4 havo (11) 2018-2019
 Let op: kies 7 vakken als je naar havo wilt kunnen doorstromen. Het staat al in een
wetsvoorstel, we weten alleen nog niet wanneer het ingaat.
Profiel
Verplichte
vakken:
Profielvak
Keuzevak
1
Keuzevak 2

Keuzevak 3

Doorstroom
naar havo

Economie
(EC)
Nederlands
Engels
Kunst II
economie
0 wiskunde

Zorg en Welzijn
(ZW)
Nederlands
Engels
Kunst II
biologie
0 wiskunde

0 Duits of
0 geschiedenis

0 Duits of
0 geschiedenis

0 Duits of
0 geschiedenis

0 Duits of
0 geschiedenis

Doorstroom naar
havo CM of EM

Doorstroom naar
havo CM of NG

Landbouw
(LB)
Nederlands
Engels
Kunst II
wiskunde
0 biologie of
0 nask
0 biologie of
0 nask of
0 Duits
0 biologie of
0 nask of
0 Duits
Doorstroom naar
havo NG of NT

Techniek
(TN)
Nederlands
Engels
Kunst II
nask
wiskunde
0 biologie of
0 economie
0 Duits

Doorstroom naar
havo NG of NT

7. Beroepsoriënterende stages
De stage maakt deel uit van het vak en het PTA LOB.
In 9M ga je een week een beroepsoriënterende stage doen. Dit is een belangrijke stap in
het zoeken naar een MBO opleiding. Welk beroep past bij mij? In 10M volgt dan in
november nog een beroepsoriënterende stage van 2 weken. Beide stages vallen binnen
een half jaar: je kunt dus 2 beroepen in de praktijk leren kennen.
Op de ouderavond in maart wordt hierover voorlichting gegeven aan de ouders. Jij krijgt
de voorlichting en de stagedocumenten van je mentor.
Een heel goed jaar gewenst met het vak LOB!
Roos van Goudoever, decaan mavo en stagecoördinator.
rvgoudoever@parcivalcollege.nl
Werkdagen: di, wo, do, vr
Inloopspreekuur: donderdag van 13.00 – 14.00 in B 1.24

