
 

Aan de ouders van leerjaar 2 mavo, 

 

 

 

‘s-Gravenzande, 3 oktober 2022 

 

 

Beste ouders van onze leerlingen van mavo2, 

 

Hierbij ontvang u informatie over de eerste LOB-activiteit (LOB=loopbaanoriëntatie) die wij in de 

komende periode gaan ondernemen. Ons doel hierbij is dat leerlingen zich optimaal kunnen oriënteren 

op de eigen mogelijkheden en dat ze zullen bijdragen aan het maken van goede keuzes op het gebied 

van de loopbaan van uw zoon/dochter.  

 

Naast alle lesstof die de leerlingen krijgen in leerjaar 2, leren we ze ook keuzes te maken en na te denken 

over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al bij de keuze voor 

een vakkenpakket, een profiel en later in de opleiding voor een vervolgopleiding.    

 

Om leerlingen goed op deze keuzes voor te bereiden, maken ze in de mentorlessen kennis met de 

verschillende profielen op het vmbo (economie, zorg&welzijn, landbouw, techniek). Op 8 november volgt 

de profielmiddag waarbij leerlingen op bedrijfsbezoek gaan.  

Voorafgaand aan de profielmiddag gaan leerlingen zich inschrijven bij bedrijven die ze willen bezoeken. 

Wij als school leveren een overzicht met deelnemende bedrijven aan. In de bijlage van deze mail vindt 

u het informatieboekje met alle bedrijven die meedoen. De inschrijving gaat via Magister en vervolgens 

het kopje ‘activiteiten’. Op maandag 10 oktober om 17:00uur gaat de inschrijving open en op donderdag 

13 oktober om 8:00uur sluit deze.  Tijdens de profielmiddag gaan leerlingen fysiek op bezoek bij de twee 

door hen gekozen bedrijven (uit verschillende profielen) en maken ze kennis met de praktijk.  

 

Programma profielmiddag 8 november: 

08:15 – 11:55uur  Les volgens rooster 

12:45 – 13:45uur   Bezoek aan gekozen bedrijf 1 

14:30 – 15:30uur  Bezoek aan gekozen bedrijf 2  

 

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

leerlingen aanwezig zijn. Er is voldoende tijd om zelfstandig te fietsen/reizen naar het bedrijf. Bij ieder 

bedrijf is altijd een docent aanwezig.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij kijken nu al uit naar een inspirerende 

middag op 8 november! Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sabine van Wingerden   Gerrie Verweij 

LOB-coördinator   Teamleider mavo 2 

 

 


