
 

 

Datum 16 januari 2023 
Onderwerp LOB-activiteiten  
  

Behandeld door Martijn Zwaga 
Telefoonnummer 0513-801886 
E-mail  m.zwaga@pleinjoure.nl 

 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In klas 3 mavo krijgt uw zoon/dochter te maken met het onderwijsprogramma van de 

bovenbouw mavo. Uw zoon/dochter gaat dit schooljaar een keuze maken voor het volgen 

van vakken in klas 3 mavo en eventueel klas 4 mavo.  

 

LOB-activiteiten: 

 

1. Op donderdag 2 februari 2023 gaan de leerlingen met de bus naar de Friese Poort 

in Sneek, de PPO dag. Hier gaan ze 3 workshops volgen die ze van tevoren uit 

gaan kiezen. Dit is een eerste oriëntatie op het MBO. We vertrekken om 8.00 uur 

met de bus en zijn omstreeks 11.00 uur weer terug op Plein Joure. Het is een 

verplichte LOB-activiteit die hun gaat helpen in hun keuze voor de toekomst. De 

leerlingen worden om 8.00 uur op school verwacht en hebben daarna 

weer les vanaf 11.20 uur volgens rooster. 

 

2. Op donderdagochtend 9 februari 2023 van 8.15 – 10.00 uur laten wij de 

leerlingen door middel van een vakkencarrousel zien wat in klas 3 en 4 aan de 

orde komt bij de desbetreffende te kiezen vakken en wat ze met het vak kunnen 

gaan doen bij een vervolgopleiding na het vmbo-examen. Deze voorlichting wordt 

verzorgd door de vakdocenten van deze vakken. Vervolgens maken ze alvast een 

“voorlopige” keuze. 

 

3. De ouderavond vindt plaats op dinsdagavond 21 februari vanaf 19.30 uur. 

Zet deze data vast in uw agenda. De uitnodiging volgt op maandag 6 februari. Op 

deze avond wordt het keuzeproces besproken en uitgelegd. 

 

4. On Stage; beroepenfeest voor vmbo-leerlingen klas 2 Mavo. Kijk naar 

www.zuidfrieslandonstage.nl. 

a. Donderdagmiddag 16 maart van 13.00 – 14.00 uur. Er wordt een bus 

geregeld om in Heerenveen te komen bij Fean Plaza in het Abe Lenstra 

stadion. 

b. Doe dag On stage: dinsdag 28 maart. U als ouder zult hier ook een rol in 

hebben als de afstand niet door uw zoon/dochter te overbruggen is. 

 

5. Methode Qompas; zo rond de kerst zijn de leerlingen begonnen met de stappen 

in Qompas. Kijk gerust eens mee op www.vmbo.qompas.nl. 
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Aan ouder(s)/verzorger(s) van  

klas PM2A, PM2B en PM2C 
  

http://www.zuidfrieslandonstage.nl/
http://www.vmbo.qompas.nl/


 

 

6. Adviezen vakdocenten: 

a. De vakdocenten brengen per leerling een advies uit. Dit advies kan zijn 

van A t/m E: A betekent ‘zeker kiezen’, C betekent ‘twijfel’ en E betekent 

‘af te raden’. Deze adviezen zijn voor u en de leerling dan zichtbaar in 

magister in week 7. De adviezen zijn overigens niet bindend, maar worden 

hier wel in meegenomen. 

 

Met behulp van deze adviezen, de antwoorden in Qompas , de voorlichting door 

vakdocenten en de eventueel afgenomen LC-data test (interesse test) maken de 

leerlingen na de vakkencarrousel een voorlopige vakkenkeuze voor klas 3.  

 

Als het definitieve keuzemoment is aangebroken eind januari/begin februari (na de 

ouderavond) krijgt u per post de volgende documenten; antwoordformulier indien 

gesprek (met data), adviezen (in Magister), lc data test, boekje de te kiezen vakken en 

het definitieve keuzeformulier.  

 

Dit gaat u samen thuis met uw zoon/dochter bespreken en het definitieve keuzeformulier 

moet ondertekend bij de desbetreffende decaan worden ingeleverd uiterlijk  

dinsdag 7 maart 2023. Dit is dan de definitieve keuze die de leerling maakt voor klas  

3 mavo. Mocht u aan hebben aangegeven dat er een gesprek plaats moet vinden d.m.v. 

het antwoordformulier, neemt de decaan contact op met uw n.a.v. de data die u heeft 

aangekruist. 

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan 

gerust contact met de decaan van uw school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Martijn Zwaga  

Decanen vmbo Plein Joure  

 

 
 


