
 

 

Datum 30 augustus 2021 
Onderwerp LOB activiteiten 
  

Behandeld door Martijn Zwaga 
Telefoonnummer 0513-801 886 
E-mail  M.zwaga@pleinjoure.nl 

 

 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van klas 1, 
 
Voor u en uw kinderen is er het nodige veranderd dit schooljaar. Een nieuwe school, een nieuwe 
uitdaging en bovenal een nieuwe fase in het leven van uw kind. 
 
Allereerst is het mooi dat u en uw kind gekozen hebben voor Plein Joure, the place to be. Op Plein 
Joure werken we zoals u weet in verschillende zones, maar daarnaast werken we ook aan LOB. 
LOB staat voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding: kortom het is ontdekken wie je bent, wat je 
kunt, wat je leuk vindt of juist niet, wat je kwaliteiten zijn en hoe die passen in je toekomst. LOB 
gaat ons allen aan: leerling, school en ouders. In deze driehoek proberen we samen te werken om 
onze leerlingen een mooie toekomst te kunnen geven. 
 
We werken op Plein Joure met de digitale LOB-methode “Qompas”. In deze methode staan 
opdrachten om te ontdekken wie je nou precies bent. Het is een middel om de leerling op weg te 
helpen in hun zoektocht naar een passende vervolgopleiding. 
Naast deze methode willen we ook praktijkervaringen op doen. We denken dan aan het geven van 
gastlessen, meeloopdagen, stages (On Stage en snuffelstage), bezoek aan MBO’s, het afnemen van 
een interview bij ouders/beroepsbeoefenaren, etc. 
 
Afgelopen schooljaar zijn er contacten gelegd met de gemeente om te kijken hoe we het 
bedrijfsleven in onze regio meer kunnen betrekken in ons onderwijs. Tijdens deze besprekingen 
waren ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig. Dit met de bedoeling om leerlingen 
te laten oriënteren op het aanbod van arbeidsmogelijkheden, een groter netwerk op te laten 
bouwen in de regio voor eventuele stages en ook om hun in de toekomst hier misschien aan het 
werk te laten komen. 
 
Komend schooljaar willen we deze samenwerking voortzetten. We gaan klein beginnen met het 
geven van vier gastlessen in klas 1 gedurende het jaar, waarbij we proberen alle sectoren aan bod 
te laten komen: economie, techniek, zorg en landbouw. 
 
Om een netwerk op te bouwen voor ons als school, vraag ik ook aan u om een bijdrage te leveren 
in de ontdekkingsreis van onze leerlingen. 
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Wilt u een keer een gastles geven op school, een meeloop-dag bij u op het werk organiseren of een 
stageadres voor onze toekomstige 2e of 3e klassers regelen?  
Daar zouden wij erg blij mee zijn!  
 
Stuur dan voor vrijdag 17 september 2021 een mail naar m.zwaga@pleinjoure.nl met de volgende 
gegevens:  

 Uw naam 
 Naam bedrijf 
 Sector (economie, techniek, zorg of landbouw) 
 Adres en Plaats bedrijf 
 Uw telefoonnummer 
 Uw mailadres 
 Activiteit: gastles/meeloop-dag/speeddate/snuffelstage/iets anders. Nl ……….. 

 
Ik zie uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Zwaga 
Decaan VMBO Plein Joure 
  
  
 


