
 

 

Datum september 2022 
Onderwerp Vervolgonderwijs 
  

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

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) klas 3 mavo, 

 

  Op de ouderavond van 13 september jl. heb ik al aangegeven dat er verschillende LOB 

(loopbaanontwikkeling en begeleiding) activiteiten plaats gaan vinden dit schooljaar.  

  De PowerPoint die daar besproken is, is als het goed al in u bezit. 

 

  Een van de LOB-activiteiten is de snuffelstage van 20-24 februari 2023. De week voor de 

voorjaarsvakantie gaan de leerlingen minimaal 30 uur stagelopen. In deze week krijgen ze 

opdrachten mee die ze moeten doorlopen. Deze hele week hebben ze geen les en staat in 

het teken van oriënteren. 

 

  De leerlingen hebben de opdracht gekregen om een stageplaats te zoeken voor de 

snuffelstage in februari 2023.  Een ieder moet uiterlijk 28 oktober de gegevens hebben 

ingeleverd bij de decaan. Via Magister en op papier hebben ze de opdracht meegekregen. 

De meeste leerlingen gaan nu druk bezig met het zoeken van een stageplek en sommige 

hebben al een idee waar ze dat willen gaan doen. We hopen samen met u als 

ouders/verzorgers eenieder van een plek te voorzien. Mochten er vragen zijn, dan kunt u 

deze altijd stellen via teams/chat of mail. 

 

  De leerlingen zijn, als het goed is, weer ingelogd in de Lob methode qompas en met de 

specifieke klascode zitten ze in de juiste klas. In het te volgen stappenplan staat de 

opdracht stage die ze even moeten doorlopen voordat ze op zoek gaan. Daar staan 

allemaal tips hoe je dat het beste kan doen. Vorig jaar hebben de leerlingen meegedaan 

aan On Stage, waar ze ook hebben moeten leren om een match te maken met een 

bedrijf/instelling. Deze ervaring kunnen ze dus meenemen in hun zoektocht. 

 

  Ons advies is om af en toe is mee te kijken in Qompas en zie en bespreek wat de leerling 

allemaal invult zodat het gesprek thuis ook plaats gaat vinden. Het is belangrijk om je in 

het 3e leerjaar al goed te oriënteren zodat het in het examenjaar minder druk gaat geven. 

 

  Naast de snuffelstage komen er dit schooljaar meerdere LOB-activiteiten aan bod: 

• Scholenberoepenmarkt 6 februari van 19.00 – 21.00 uur 

• Kies je Wereld op het Friesland College in het 2e halfjaar. 

• Facultatief doe dagen Friese Poort. 
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• Open dagen MBO: 

o Ook in november en januari worden er weer open dagen georganiseerd door 

de mbo-scholen. Klik op de link van de scholen voor meer info 

o Kijk ook op de website www.kiesmbo.nl voor info over de opleidingen of klik 

op: 

 

 

 

                                           

 

•                                     
 

 

Mochten er nog vragen zijn, kunt u mij altijd via de mail of teams bereiken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Martijn Zwaga 

Decaan VMVO Plein Joure 

E: m.zwaga@pleinjoure.nl 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                 

  

  

 

 

http://www.kiesmbo.nl/
https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/agenda?page=1&facetIds=b12adac7-6ff6-4495-8ef9-c18a94acbf68
https://www.alfa-college.nl/opleiding-kiezen/open-dagen
https://noorderpoort.nl/voor-studenten/voorlichtingsactiviteiten
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken
https://www.deltion.nl/voor-jongeren/open-dagen
https://www.rocfriesepoort.nl/voorlichtingen

