
Jaarprogramma LOB 2 mavo 2022-2023 
 
Informatie ouders         augustus 

• LOB-planning + keuzeboekje via mail  
 

KeuzeWeb           sept – mei  
• Informatie mentoren in september  
• Site: www.schoter.dedecaan.net 
• Opdrachten: 

o Oktober: Interessetest 
o November: KiesMBO, Goed in… 
o December: Voorbereiding Choice, Pakketkeuzetest 
o Januari: Belangrijk?, Verslag Choice 
o Februari: openstaande opdrachten afronden  

• In mentorles 
 
Techniekworkshop Royal Joh. Enschedé      oktober 

• Precieze data volgen 
• Tijd: 9.00 – 13.00 uur  
• Mentoren aanwezig  

 
Kick-off profielkeuze         7-25 nov 

• Door decaan, tijdens mentorles 
• Kwaliteitenspel, info adviezen + proef-profielkeuze 
• Uitdelen: profielkeuzeboekje 

 
Beoordeling LOB rapport 1         2 december 

• Leerlingen staan automatisch op V (voldoende) 
• In Magister kan dit worden aangepast naar O, M of G  
• Vul ook de losse pta-onderdelen in (voldaan of niet voldaan)   
• Richtlijn: leerling heeft zich aangemeld en is gestart met KeuzeWeb 

 
Adviezen keuzevakken          27 januari  

• Zichtbaar bij cijfers Magister  
• Advies is niet bindend  

 
Choice op de Campus         1 februari  

• Tijd: 15.00 – 17.00 bij Nova College Haarlem 
• Informatie volgt van decaan            
• Aanwezigheid leerlingen verplicht (eigen vervoer)  
• Aanwezigheid mentoren gewenst (anders vervanging)  
• Opdracht ervoor: Voorbereiding Choice + lesbrief (info volgt)  
• Opdracht erna: Verslag Choice  

 
Tech Your Talent         1 februari 

• Activiteit STO  
• Locatie: 3D Makers Zone  
• Informatie volgt van decaan  

 

http://www.schoter.dedecaan.net/


Informatieavond ouders profielkeuzes (online)     6 februari 
• Tijd: 19.00 – 20.00  
• www.schoter.nl/live 
• Leerlingen + ouders verplicht aanwezig  
• Mentoren niet verplicht aanwezig  
• Let op: deze avond wordt de profielkeuze gemaakt  

 
Acties potentiële afstromers        v.a. maart 

• In overleg met coördinator  
• O.a. meelopen/intake kaderscholen (bv Technisch College Velsen of  

Haarlem College)  
• Deadline inschrijving kaderschool: 1 april  

 
Mentorgesprekken          v.a. 7 februari 

• Zelf inplannen met leerlingen 
• Input decaan: overzicht keuzes, incl. die missen, negatieve adviezen bevatten  

of niet mogelijk zijn v.w.b. een gewenste doorstroom  
 
Deadline wijzigen profielkeuze in Magister      10 maart 

• Daarna wijzigingen alleen nog mogelijk via mutatieformulier 
 
Beoordeling LOB rapport 2         15 maart 

• Leerlingen staan automatisch op V (voldoende) 
• In Magister kan dit worden aangepast naar O, M of G  
• Vul ook de losse pta-onderdelen in (voldaan of niet voldaan)   
• Richtlijn: heeft een leerling alle opdrachten gedaan/ activiteiten bijgewoond 

 
Definitieve profielkeuzeformulieren ondertekend retour    27 + 28 maart  

• Tekenen definitieve profielkeuzeformulieren (formulieren via decaan) 
• Tijdens MOL 
• Bij vakwijzigingen, zowel het originele profielkeuzeformulier als mutatieformulier  

laten ondertekenen/inleveren 
 
Beoordeling LOB rapport 3         12 juli 

• Leerlingen staan automatisch op V (voldoende) 
• In Magister kan dit worden aangepast naar O, M of G  
• Vul ook de losse pta-onderdelen in (voldaan of niet voldaan)   
• Richtlijn: heeft een leerling alle opdrachten gedaan/ activiteiten bijgewoond 

 
Laatste wijzigingen profiel        19 juli  

• 9.00 – 12.00 lokaal roostermakers  

http://www.schoter.nl/live

