
Decaanavond Mavo 2 



Loopbaan Orientatie en Begeleiding 



LOB Methode Qompas



• Leerlingen werken zelfstandig en in hun eigen tempo

• Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen

• Leerlingen vullen een persoonlijk loopbaandossier

• Decanen en mentoren volgen de voortgang van de 
leerlingen

• Ouders en verzorgers worden actief betrokken bij het 
proces

LOB Methode



Het loopbaandossier

Door het maken van de 
opdrachten wordt een 
digitaal 
loopbaandossier 
aangelegd.

Het loopbaandossier 
kan mee worden 
genomen naar de 
volgende klassen en 
tevens naar het mbo of 
de havo.

LOB Methode



CSG Willem van Oranje

Theoretische leerweg

Algemene vakken

Eindexamen in 7 vakken



Waarom deze beperkte keuze ?

Maatschappijleer

Scheikunde

Economie



Wiskunde verplicht in leerjaar 3

 Belangrijk



Keuze uit: 

Een vak wordt aangeboden bij   
minimaal 12 leerlingen

● Aardrijkskunde
● Frans
● Natuurkunde



Profielen

LANDBOUW TECHNIEK ECONOMIE
 ZORG

&
WELZIJN
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Doorstroming HAVO-4

• TOELATING:         VMBO TL diploma

• NOODZAKELIJK: 
o 7 vakken
o Aanvullende eisen per profiel !!!
o Positief advies van de vakdocent



Specifieke eisen per profiel

N&T N&G E&M  C&M

Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde

Biologie

Wiskunde
Biologie 

Scheikunde

Wiskunde
Economie 

Geschiedenis 

Geschiedenis 
Frans

of
Duits



Wat ga ik doen na klas 2?

Dat is belangrijk, maar ook zeer persoonlijk

Kiezen is een zaak om goed over na te denken:
• Wat interesseert mij?
• Waar ben ik goed in?
• Waar heb ik het meeste aan?



Keuze uit: 

Een vak wordt aangeboden bij   
minimaal 12 leerlingen

● Aardrijkskunde
● Frans
● Natuurkunde



Uw betrokkenheid motiveert:

• Hoe meer u erover praat…..hoe meer ze worden 
gestimuleerd tot nadenken over hun keuzes.

• Uw ervaring / mening / deskundigheid telt.

• De meerderheid valt terug op het thuisfront



Traject 2022

Voorlopige keuze vrijdag 1 april

Definitieve keuze dinsdag 10 mei



 Vragen 
.



m.vandenberg@dewillem.nl

0186-634345

Via de mentor….

 Contact.


