Onderwerp: projectdagen 3 en 4 april 2019
Aan leerlingen en ouders/verzorgers van de leerlingen van 4 havo
Tilburg, 22 maart 2019
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Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Via deze brief wil ik u/je informeren over het programma van de projectdagen van 3 en 4 april voor
4 havo.
Woensdag 3 april
Deze dag staat in het teken van het programma rondom Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) in
4havo. Op deze dag bieden wij de leerlingen van 4havo de mogelijkheid om een keuze te maken uit
een van de volgende opties:
- meelopen met een persoon op een werkplek.
- een open dag of een meeloopdag bezoeken van een hbo-opleiding
- zelfstandig werken aan opdrachten in het kader van LOB.
Een leerling kan kennismaken met de karakteristieken van een beroep op hbo-niveau door een dag
mee te lopen op een werkplek of bij een hbo-opleiding. Leerlingen moeten hierbij informatie
verzamelen en een verslag maken waarbij ze aangeven wat zij op de werkplek gedaan hebben en wat
zij ervan geleerd hebben. Het stageadres moeten de leerlingen zelf regelen. Indien nodig kunnen
ouders helpen bij het zoeken naar een adres. Wij hopen dat familie, vrienden of kennissen bereid zijn
om op 3 april een of twee leerlingen mee te laten lopen op hun werkdag. Omdat deze activiteit deel
uitmaakt van het schoolprogramma, is de leerling op deze dag verzekerd via school. Zorg er wel voor
dat iemand op de werkplek tekent voor de aanwezigheid van de leerling. Kosten voor vervoer zijn
voor eigen rekening.
Als een leerling die dag een open dag of meeloopdag wil bezoeken bij een hbo-opleiding, moet hij/zij
contact opnemen met de desbetreffende onderwijsinstelling om na te gaan of dit op deze specifieke
dag mogelijk is.
Het lopen van een stage of het bezoeken van een opleiding op 3 april is niet verplicht. Voor degenen
die niet willen of kunnen meelopen, bieden wij geen alternatief programma aan op school. Van deze
leerlingen verwachten wij dat zij thuis aan de slag gaan met opdrachten in het kader van LOB. Door
leerlingen actief aan de slag te laten gaan met hun persoonlijke portfolio willen wij ze stimuleren om
zich tijdig te oriënteren op hun studiekeuze. Zij kunnen aan de slag gaan met de volgende keuzeopdrachten:
• Het maken van interessetesten en het schrijven van een verslag daarvan;
• Het vergelijken van vier opleidingen. Dit kunnen vier verschillende opleidingen zijn, of twee
opleidingen op verschillende scholen. Je maakt een verslag waarin de opleidingen
beschreven staan en geeft aan waarom een opleiding wel/niet bij jou past.
• Het maken van een plan van aanpak hoe je verder gaat met je keuzeproces: wanneer zijn de
open dagen/meeloopdagen, welke vragen wil je beantwoord hebben, enz.
De opbrengst van deze dag koppelt de leerling terug aan de mentor.

Donderdag 4 april
Dit is een projectdag die in samenwerking met FC de Krachtpatsers georganiseerd wordt. Deze dag
staat in het teken van 'verbinding', 'persoonlijk leiderschap' en het in beweging krijgen van motivatie
en keuzeproces bij de leerling. Het programma ziet er op deze dag als volgt uit:
10:15 uur
Aanwezig op school
10:30 uur
Start leerling training, deel 1
12:00 uur
Lunchpauze (leerlingen moeten zelf voor lunch zorgen)
12:45 uur
Vervolg training, deel 2
14:00 uur
Kleine pauze
14:15 uur
Vervolg training, deel 3
15:00 uur
Einde programma
Mocht u/je nog vragen hebben met betrekking tot deze dag, dan kan er contact opgenomen worden
met de mentor van betreffende leerling of ondergetekende.
Ik hoop dat deze projectdagen een succes worden voor onze leerlingen van 4 havo.
Met vriendelijke groet,

A.M.P.C. van Nunen
afdelingsleider havo

