Welkom op
Salland
Het keuzeproces in
TL/M 2
28 sept. 2020

Programma









Voorstellen en bereikbaarheid
Inhoud LOB lessen
Flexlessen
Doel van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
in klas 2
Leerweg en doorstroom naar Mbo
PKO en keuzevak klas 2
Beroepsgerichte programma D & P
Tijdpad keuzeproces

Ik ben de coach van de klas


Ik ben ………………………..



Ik ben bereikbaar op school via mijn mail: ……………….



Of via telefoon nummer van school: 0592 390290



Mijn werkdagen zijn …………………………….

Belangrijk in klas 2






Flexlessen
PKO lessen
LOB in klas 2
Keuzevakken richting klas 3
Leerlingen in de juiste leerweg krijgen

Loopbaanoriëntatie (LOB)


Loopbaanoriëntatie = alles wat je helpt om je voor te
bereiden op keuzes voor je toekomstige studie en/of
baan.

En dat kan een oerwoud lijken

Algemeen doel LOB voor leerlingen
klas 2 Vmbo


De leerling kiest en leert het keuzeproces te
doorgronden



Centraal in het LOB-proces staan:
- het ontwikkelen van loopbaancompetenties
- het bijhouden van een loopbaandossier
- het in gesprek gaan over ervaringen

De vijf loopbaancompetenties
• Wie ben ik en wat kan ik? kwaliteitenreflectie
• Wat wil ik en waar ga ik voor? motievenreflectie
• Welke opleiding/beroep past bij mij? werkexploratie
• Hoe kan ik dat doen? loopbaansturing
• Wie kan mij daarbij helpen? Netwerken

Loopbaandossier
De leerling maakt zijn eigen
loopbaanontwikkeling inzichtelijk door
middel van een – op te bouwen –
loopbaandossier.

Specifiek doel LOB voor leerlingen
klas 2 Theoretische leerweg/Mavo





Dit schooljaar maken de leerlingen keuzes voor AVO
vakken en voor D&P vakken
Het maken van een keuze bij de AVO vakken tussen
nask 2 / geschiedenis / aardrijkskunde
Het kiezen van 2 keuzevakken
binnen Dienstverlening & Producten (D&P) voor klas TL 3
Een passende leerweg voor klas 3

Verschillen in leerwegen
in klas 3 en 4


Theoretische leerweg en Mavo

- veel theorie, doorstroom naar niv. 3 en 4 in Mbo
- 4 uren praktische beroepsvaardigheden binnen D&P
- Mavo leerlingen krijgen in de klas iets meer vaardigheden
gericht op doorstroom naar Havo


Kaderberoepsgerichte leerweg

- 12 uren praktische beroepsvaardigheden binnen D&P
- doorstroom naar niv. 3 en 4 in het Mbo

Doorstroom naar Mbo en Havo
WO

MBO

HBO
Niveau 4

VWO

Havo

Theoretische
Leerweg

Niveau 3

Kaderberoeps

VMBO
Basisschool 8 jaar

Niveau 2

Niveau 1

Basisberoeps

De leerweg
De leerweg wordt door het docententeam
bepaald op basis van:
– gegevens van alle vakdocenten
– eigenschappen en vaardigheden
– cijfers

PKO lessen
Praktische Keuzevak Oriëntatie:
Blok 1: - kennismaken met 6 keuzevakken van D&P
Blok 2: - oktober – april volgen alle leerlingen een gekozen
keuzevak
Blok 3: - mei en juni
- lessen PKO volgen voor D&P keuzevakken klas 3

Keuzevak klas 2 PKO
Doel keuzevak:
 Ervaren wat je leuk vindt
 Ervaren wat je goed kan
 Ontwikkelen van een beeld van een
arbeidsgebied

Keuzeformulier klas 2 VMBO
Keuzevak november 2020 – april 2021
Naam

________________________________________________________________________

Klas

_____________

Datum _____________________________2020
Van 20 novemaber tot begin april volg je een beroepsgericht keuzevak. Vier lesuren per week.
Tijdens de PKO lessen heb je kennisgemaakt met de 6 keuzevakken.
Nu kies je 1 keuzevak en 2 reserve keuzevakken.
Keuzevak

Techniek 1 Metaal

Typografie en Vormgeving

Docent

Meneer Consenheim

Mevrouw Kingma

Keuzevak

Uiterlijke Verzorging

Facilitaire Dienstverlening

Docent

Mevrouw Sattler

Mevrouw Barmentloo

Keuzevak

Sport en Bewegen

Techniek 2 Hout

Docent

Meneer Hoogendijk

Meneer Blekkenhorst

Onderwerpen

Onderwerpen

Onderwerpen





Kiezen op 6 of 13 november uit
6 keuzevakken op Its learning
Zie ook keuzeformulier
Starten op 20 november

Leerlingcoach __________________________________________

•
•

•
•

•
•

Plaatwerk
Constructie

Haarverzorging
Schoonheidsverzorging

Sporten
Organiseren en Lesgeven

•
•

•
•

•
•

Kleur en Vorm
Letters

Voeding, koken
Schoonmaken, inrichten

Houtbewerking
Meubelmaken

Jouw keuze: Kies 1 keuzevak en 2 reserve keuzevakken
Keuze 1: keuzevak:
Keuze 2: 1e reserve keuzevak:
Keuze 3: 2e reserve keuzevak:
Motivatie voor je eerste keuze:

Handtekening leerling

Handtekening ouder/verzorger

___________________

__________________________

We proberen iedereen zoveel mogelijk bij zijn eerste keuze te plaatsen.
Dit formulier graag op of z.s.m. na 13 november in te leveren bij je PKO docent of je leerlingcoach.
Let op: Je bent verplicht dit formulier, ondertekend, in te leveren!
Keuzeformulier klas 2 VMBO

Keuzevak oktober 2019 – april 2020

Naam ________________________________________________________________________
Klas

Leerlingcoach __________________________________________

_____________

Datum _____________________________2019

Van 11 oktober tot begin april volg je een beroepsgericht keuzevak. Vier lesuren per week.
Tijdens de PKO lessen heb je kennisgemaakt met de 6 keuzevakken.
Nu kies je 1 keuzevak en 2 reserve keuzevakken.

Keuzevak
Docent

Onderwerpen

Keuzevak
Docent

Onderwerpen

Techniek 1 Metaal

Meneer Consenheim
•
•

Plaatwerk
Constructie

Uiterlijke Verzorging
Mevrouw Sattler
•
•

Haarverzorging
Schoonheidsverzorging

Typografie en Vormgeving
Mevrouw Kingma
•
•

Kleur en Vorm
Letters

Facilitaire Dienstverlening
Mevrouw Barmentloo
•
•

Voeding, koken
Schoonmaken, inrichten

Keuzevak

Sport en Bewegen

Techniek 2 Hout

Docent

Meneer Hoogendijk

Meneer Deelstra

Onderwerpen

•
•

Sporten
Organiseren en Lesgeven

•
•

Houtbewerking
Meubelmaken

Jouw keuze: Kies 1 keuzevak en 2 reserve keuzevakken
Keuze 1: keuzevak:
Keuze 2: 1e reserve keuzevak:
Keuze 3: 2e reserve keuzevak:
Motivatie voor je eerste keuze:

Handtekening leerling

Handtekening ouder/verzorger

___________________

__________________________

We proberen iedereen zoveel mogelijk bij zijn eerste keuze te plaatsen.
Dit formulier graag op of z.s.m. na 4 oktober, maar uiterlijk dinsdag 8 oktober inleveren bij je PKO
docent of je leerlingcoach. Let op: Je bent verplicht dit formulier, ondertekend, in te leveren!

Keuzevakken op het rooster


Van 20 november tot begin april volgen leerlingen een keuzevak.
Afkortingen Keuzevakken bij profiel Dienstverlening en Producten
Beroepsgerichte lessen op de vrijdagmiddag.
Afkorting
Klas 3
Kplcw
Kvgtg
Kkmuv
Kfdci
Kspbw
Khmvb

Een keuze uit:
Naam keuzevak
Plaat en constructiewerk
Vormgeving en typografie
Kennismaken met uiterlijke verzorging
Facilitaire dienstverlening catering en inrichting
(Ondersteuning bij) sport en bewegingsactiviteiten
Hout- en meubelverbindingen

Zelfkennis is belangrijk bij het
maken van keuzes








Ervaringen
LOB-lessen van de leerlingcoach
Talentenmap en loopbaandossier
Gesprekken met …………………
Meeloopdagen
PKO-lessen en keuzevaklessen
Buitenschoolse activiteiten zoals
hobby’s, sport, werk

Tijdpad








vanaf 20 nov. - leerlingen volgen beroepsgericht keuzevak bij PKO
15 mrt.
- tweede ouderavond.
Thema: de keuze van de leerling
febr/mrt.
- leerlingen kiezen keuzevakken (avo)
19 maart
- meeloopdag binnen een beroep (onder voorbehoud)
april – juni
- gesprekken met ouders/leerlingcoaches over de keuzes
7 juni
- D&P keuzevakkenmarkt voor leerlingen en ouders
juni
- rapportvergadering; besluit over leerweg
- voorlopige keuzes worden definitieve keuzes

Wilt u ook andere leerlingen
helpen bij hun beroepskeuze?
Gastles
 Meeloopdag
 Interview met een leerling




Wilt u dan het formulier invullen

Omgang coronaregels
• De leerling moet bij binnenkomst de handen desinfecteren.
• De leerling wordt gevraagd 1,5 m afstand te houden tot de medewerkers
van school.
• Bij klachten blijf thuis

Bedankt voor uw
belangstelling
Bent u thuis en heeft u nog vragen?
Stel ze aan de coach van de klas

