


Carolus Borromeus College

Welkom! 

INFORMATIE AVOND KLAS 4



klas 4 

 Voorstellen
 Activiteiten/kosten
 Eindexamenjaar
 3 toetsweken
 Profielwerkstuk
 Keuze vervolgopleiding
 lyceo



Excursies / activiteiten 2019-2020 4M

 Alg. ouderbijdrage 
 Locker
 Solliciteren workshop (Ne)
 Bezoek Tweede Kamer
 Schoolverlatersdagen
 Radically Mine (handv.)
 Excursie handvaardigheid
 Efteling  

 € 26,-
 GEEN 
 GEEN
 € 30,-
 GEEN
 GEEN
 € 27,50
 Volgt



klas 4 

 Eindexamenjaar
 3 toetsweken
 Profielwerkstuk
 Keuze vervolgopleiding
 Gala
 Diploma uitreiking 2 juli 



Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB)



Even voorstellen

 Loopbaancoaches: 
 Dhr. Raaimakers
 Mevr. Martens

loopbaancoach@carolus.nl



Loopbaandossier 



Loopbaandossier 



PTA – LOB 

 1 Pitchpresentatie
 1 Loopbaanreflectiegesprek
 2 Voorlichtingsactiviteiten*: 
Het bezoek
voorbereiding & reflectie

 Sollicitatietraining
 Loopbaanboekje - motivatiebrief

*Buitenschoolse activiteit



Activiteiten 
Datum Activiteit
26 aug t/m 13 sept ‘19 Pitchpresentaties
28 okt 2019 Infoavond overstap vmbo-mbo/havo

(i.s.m. ROC Ter AA + Helicon)
18 t/m 22 nov. 2019 Sollicitatietraining (dagdeel)

10 dec. 2019 Studievoorlichtingsavond MBO’s + 
doorstroom havo

23 jan. 2020 Scholen- en beroepenmarkt
16 t/m 20 maart 2020 Loopbaanreflectiegesprekken
November – maart 
2020

Meeloopdagen

November – maart 
2020

Open dagen

Vóór 1 april 2020 Aanmelden vervolgopleiding 



Voorlichtingsavond overstap 
MBO/havo - 28 oktober 2019

Workshops:
 Overstap vo-mbo
 Waar vind ik de goede informatie voor mijn 

studiekeuze?
 Waarom past deze studie nu echt bij mij?
 Hoe gebruik ik mijn netwerk om 

praktijkervaring op te doen?
 Na de mavo naar havo



Open dagen

 Kennismaking met school en opleiding
 Sfeer van school proeven
 Ondersteunt bij de studiekeuze



Meeloopdagen MBO of bedrijf

Onderdeel profielwerkstuk
 Verslag toevoegen

 Verlof aanvragen via coördinator
- niet mogelijk in toetsweek



Doorstromen



MBO en havo

MBO
 Praktijk- en beroepsgericht 

Havo
 Theoretische basis
 Voorwaarden
 Aanmeldingsprocedure



Extra hulp loopbaancoach

Procedure:
 1e aanspreekpunt mentor, daarna verwijzing;
 Gespreksformulier invullen (beginsituatie en 

vraagstelling)
 Loopbaanboekje meenemen
Werkwijze:
 Stimuleert dat uw kind zelf nadenkt over de 

meest passende oplossing
 Met behulp van vragen en opdrachten



 Digitaaldoorstroomdossier
www.digitaaldoorstroomdossier.nl

EN
 Via de website van de onderwijsinstelling
m.u.v. ROC Ter AA en Summa College

Aanmelden, hoe?



Intakeprocedure

 Bevestiging inschrijving
 Deelname aan evt. verplichte intakeactiviteiten

 Vorm van intakeactiviteit 
 Niet bindend studiekeuzeadvies



Toelaatbare student

 Vóór 1 april aangemeld
 Voldoet aan vooropleidingseisen
 Voldoet aan verplichte intakeactiviteiten

 Aanvulling kwalificatieplichtige studenten: 
ná 1 april aangemeld, is toch plek voor 
studenten onder achttien jaar



Opleidingen met beperkte capaciteit

 Bij enkele opleidingen mogen eisen worden gesteld
 Ze bepalen op welke manier selectie plaatsvindt
 artistieke aanleg, creatieve en fysieke 

vaardigheden, ruimtelijk inzicht, speciale eisen

 Altijd aanmelden 2e opleiding
 Ook leerlingen die naar HAVO willen!

https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/nieuwe-
regels-voor-aanmelding-op-het-mbo/



Belangrijk

Inschrijven vóór 
1 april 2020! 



Kennismaking met mentor

Klas Mentor Lokaal 
4ma Dhr. De Wijse 218
4mb Mevr. Joosten 225
4mc Dhr. Kunnen 211
4md Mevr. Taidouch 119
4me Dhr. Van den Heuvel 221
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