
 

  

 

‘s-Gravenzande, 5 maart 2021 

 

Beste ouders van onze leerlingen van klas 2mavo, 

 

Op dinsdag 9 maart is er een profielmiddag georganiseerd in samenwerking met ISW onderneemt.  

Door middel van deze brief brengen wij u graag op de hoogte over de invulling hiervan.  

 

LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) is een terugkerend thema in klas 2.  

In klas 2 kiezen leerlingen een vakkenpakketkeuze en vervolgens in klas 3 kiezen zij een profiel. 

Om de leerlingen voor te bereiden op een profielkeuze willen wij ze kennis laten maken met de profielen: 

landbouw, techniek, economie en zorg & welzijn. ISW onderneemt heeft boeiende bedrijven bereidt 

gevonden om onze leerlingen te ontvangen. 

 

Leerlingen hebben bij hun mentor aangegeven in welk profiel + bedrijf zij geïnteresseerd zijn.  

Op 9 maart maken leerlingen online kennis met het gekozen bedrijf via Microsoft Teams. In totaal worden 

er 3 bedrijven ‘bezocht’.  

De reguliere lessen tijdens de profielmiddag komen te vervallen.  

Groep A -->   is tijdens lesuur 1 tot en met 4 op school aanwezig. Hierna gaan ze naar huis fietsen om 

thuis online de profielmiddag te bekijken  

Groep B -->  is tijdens lesuur 1 tot en met 4 thuis online aanwezig. In de middag zijn zij thuis online 

aanwezig om de profielmiddag te bekijken 

 

Programma :  

Centrale opening        12.20 – 12.25 uur  

Online sessie 1   - Teams-afspraak met gekozen bedrijf 1  12.30 – 12.55 uur 

Online sessie 2   - Teams-afspraak met gekozen bedrijf 2  13.00 – 13.25 uur  

Online sessie 3   - Teams-afspraak met gekozen bedrijf 3  13.30 – 13.55 uur  

 

De profielmiddag is een verplicht onderdeel van het LOB-programma.  Wij verwachten dan ook dat alle 

leerlingen online aanwezig zijn.  

Vanaf maandag kunt u op de website de routekaart vinden naar de online Teams-afspraken. Op deze 

routekaart staan de verschillende bedrijven + bijbehorende linkjes naar Teams. Door op het linkje te 

klikken komt de leerling automatisch in Teams bij het gekozen bedrijf terecht.  

Leerlingen ontvangen deze routekaart op hun schoolmail.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij kijken uit naar een inspirerende middag! 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Sabine van Wingerden 
win@isw.info 
Kartrekker profielmiddag 
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