
Hier komt de titel 

van de presentatie
Welkom

Informatieavond havo 4





Startklaar!

• Je jas is in het kluisje of hangt aan de kapstok en je pet/muts is 
af.

• Bij binnenkomst in het lokaal doe je je telefoon in de 
(telefoon)tas en is de telefoon uit.

• Je hebt je boeken, schrift, laptop etc. elke les bij je en deze 
liggen voor je op tafel.

• Je hebt het opgegeven huiswerk gemaakt/geleerd.

• Eten, drinken en het kauwen op kauwgom doe je buiten het 
leslokaal.



Organisatie

➢
Mentor: eerste aanspreekpunt & driehoeksgesprekken

➢
Decaan

▪
Mevr. B. Oostlander-Blokzijl (old@csvvg.eu) 

▪
Studiekeuze, vakkenpakketten

➢
Coördinator leerlingzaken

▪
Mevr. W. Muusers-Elting (havo345@csvvg.eu)

▪
Verbinding leerling-mentor-ondersteuning

➢
Teamleider

▪
Dhr. M. Lutke (m.lutke@csvvg.eu) 

▪
Personeel, onderwijs en organisatie

mailto:old@csvvg.eu
mailto:havo345@csvvg.eu
mailto:m.lutke@csvvg.eu


Ondersteuning

➢
Mentoruur

▪
Klassikaal + flexibel uur

➢
Huiswerkklas

▪
Iedere middag op school

➢
Steunles vakken voor vakkennis

➢
netl/wis/biol/econ/schk

➢
Steunles studievaardigheden

➢
Leerlingen met grote ondersteuningsbehoefte

▪
Via Atelier

▪
Informatie volgt over ondersteuning bij examens



Loopbaan
Oriëntatie en
Begeleiding



LOB: Examenvak?

• LOB is een verplicht “vak” en wordt daarom ook op het rapport 
vermeld

• LOB moet “naar behoren” (= nb) zijn afgerond om examen te kunnen
doen

• De mentor werkt in de 1e lijn en beoordeelt of LOB naar behoren is 
gedaan

• De decaan werkt in de 2e lijn



LOB: studielast

Havo: 40  SLU

• H4: 20 slu

• H5: 20 slu



LOB: verplichtingen

• Leerlingen worden lid van DeDecaan.net en 

doorlopen de methode KeuzeWeb

• Leerlingen maken een OPLEIDINGSKEUZE TEST

• Leerlingen krijgen een STUDIEKEUZEWORKSHOP

• Leerlingen nemen deel aan de HANZEXPERIENCE

• Leerlingen bezoeken de NHL – THORBECKE ACADEMIE



Openingsscherm DeDecaan.net
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Als je niet eerder met 

DeDecaan.net 

gewerkt heb, moet je 

je eenmalig

registreren.

Anders vul je je

gegevens in 

(leerlingnummer en

zelfgekozen

wachtwoord).







De Opleidingskeuze test

Bestaat uit:

o STUDIE-INTERESSETEST

o DISC-TEST:

- dominantie

- invloed

- stabiliteit

- conformiteit

Er worden 2 slu gehaald met deze opdracht.







De Studiekeuzeworkshop

In week 51

di. 20 december 2022

Er worden 2 slu gehaald met deze activiteit.



De HanzeXperience

Exacte datum volgt nog

Februari – maart 2023

Er worden 8 slu gehaald met deze activiteit.



NHL – Thorbecke Academie

Exacte datum volgt nog

Februari – maart 2023

Er worden 8 slu gehaald met deze activiteit.



LOB: keuze-activiteiten (1)

• Informatieavond (2 slu)

• Gesprek mentor (1 slu)

• Gesprek decaan (1 slu)

• Beroepenvoorlichting Rotary (2 slu)

op donderdag 2 februari 2023



LOB: keuze-activiteiten (2)

• De onderwijsbeurs (6 slu) op 7 en 8 okt. 2022

• De buitenlandbeurs (6 slu) op 25 en 26 nov. 2022

• De tussenjaarbeurs (6 slu) op 18 en 26 januari 2023 (online)

• Een interview met een student (1 slu)

• Een interview met een beroepsbeoefenaar (1 slu)

• Open dag (6 slu)  of  Meeloopdag (6 slu)

– HANZE: 29/10 + 11/02 

Verslagen van alle activiteiten en uitslagen van tests worden in het 
portfolio vastgelegd



Portfolio

Bevat:

• uitslagen van vragenlijsten

• eventuele testinterpretaties

• favoriete beroepen en opleidingen

• eigen cv

• eigen activiteiten





Verder in DeDecaan.net

• Landelijk onderwijsnieuws

• Keuzekalender

• Forum

• Opleidingen: Keuzegids Online

• Vraag & Antwoord








Wat ga je doen op de opleiding?

Aantal studenten

Verschillen tussen de instellingen

Verwante studies

Aanbod & toelating



Vraag en antwoord



Ouders

Uw taak = de B van LOB

Dit betekent → begeleiden

Uw kind helpen bij het doorlopen van zijn LOB-proces.



DUO verwacht de aanmelding voor de vervolgfase 

HBO van de huidige havisten klas 4: 

binnen nu en veertien maanden,

let wel: uiterlijk 1 december 2023

DUO



LEER VAN

HET VERLEDEN

LEEF IN

HET HEDEN

BEREID JE VOOR OP

DE TOEKOMST



Belangrijke data

SE-week 1 27/10 – 4/11

SE-week 2 11/1 – 19/1

SE-week 3 14/3 – 22/3 

SE-week 4 27/6 – 4/7 



TTO

Meer informatie bij coördinatoren TTO:

- dhr. Meek

- mevr. De Jong 

- mevr. Hoebeek

- tto@csvvg.eu

Exams: mail 23/9

mailto:tto@csvvg.eu


Contact

➢
Mentor 

➢
Website voor documenten (downloads & protocollen)

➢
Somtoday voor cijfers en absentie

➢
Zeefdruk

➢
Belangstelling voor de ouderraad?

Kenbaar maken bij de teamleider of via secretaris mevrouw J. Holst (htjt@csvvg.eu)

➢
Vragen n.a.v. presentatie: m.lutke@csvvg.eu

mailto:m.lutke@csvvg.eu


Lokaalindeling sessie 1

Mevr. de Jong Lokaal 0.03 

Mevr. Valero Lokaal 1.20

Dhr. Hof Lokaal 2.13

Dhr. Piersma Lokaal 2.04

Dhr. Heidanus Lokaal 1.02



Lokaalindeling sessie 2

Mevr. Huizing Lokaal 1.15

Mevr. Visser Lokaal 2.09

Dhr. Barnhoorn Lokaal 1.14

Mevr. Brünner Lokaal 2.02


