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Beste ouder(s)/verzorger(s) klas 3 Mavo,
Op de ouderavond van 5 oktober jl. heb ik al aangegeven dat er verschillende LOB
(loopbaanontwikkeling en begeleiding) activiteiten plaats gaan vinden dit schooljaar.
De leerlingen hebben eerder al de opdracht gekregen om een stageplaats te zoeken voor de
snuffelstage in februari. De meeste leerlingen zijn druk bezig met het zoeken van een stageplek
en sommige hebben al een plek gevonden. We hopen samen met u als ouders/verzorgers de
laatsten ook nog van een plek te voorzien.
Op 10 november is de LOB-activiteit Kies Je wereld op het Friesland College in Heerenveen. De
leerlingen hebben allemaal van tevoren een workshop uitgekozen, waarvan zij denken hier
misschien wel interesse in te hebben.
De leerlingen zijn deze dag om 11.40 uur vrij (les 4 gaat nog deels door), om daarna zelf
(fiets/bus/ouders) naar Heerenveen te gaan. Afhankelijk van de keuze van de workshops, gaan ze
naar 1 van de 3 locaties; Sportstad, Saturnus of Skrynmakker. De leerlingen worden om 12.45 uur
verwacht op een van deze locaties.
We maken er een mooie middag van en hopelijk helpt dit in de zoektocht van uw zoon/dochter om
een vervolgopleiding te gaan kiezen in klas 4 mavo.
In de week van 23-26 november hebben de leerlingen een oriëntatie week op de Friese Poort. In
de ochtend gaan ze snuffelen aan de verschillende domeinen op het MBO in Sneek. In de middag
gaan ze werken aan hun presentatie die ze op vrijdag 26 november moeten gaan doen. Deze week
is er geen les voor de leerlingen vanaf dinsdag 23 november.
Ook werken we met de methode qompas zoals u weet. Vanaf nu tot de kerstvakantie gaan de
leerling het stappenplan volgen o.l.v. de coach. Dit kan zowel thuis als op school. Het is goed dat u
samen ook eens kijkt wat uw zoon/dochter invult.
Met vriendelijke groeten,

Martijn Zwaga
Decaan VMVO Plein Joure

