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Overzicht van de avond

➢Voorstellen

➢ LOB-activiteiten

➢ Profielkeuze



Voorstellen

➢ F. el Bouzidi

➢ Decaan/ docent biologie / 
mentor 3MB

➢ F.elbouzidi@osghugodegroot.nl

➢Leerlingen kunnen een afspraak 
maken via Magister

➢Aanwezig op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag.

mailto:F.elbouzidi@osghugodegroot.nl


Doel van deze avond

• Informatie verstrekken
om met uw zoon of 
dochter tot 
een verantwoorde
profielkeuze te komen.

• Informatie over alle 
activiteiten en lessen met 
betrekking tot het maken
van een profielkeuze.



Doel van LOB





Sollicitatietraining

- Bij het vak Nederlands

- Schrijven van een 
sollicitatiebrief

- Mensen uit het 
bedrijfsleven oefenen met 
leerlingen in kleine 
groepjes een 
sollicitatiegesprek.



Studiebeurs West

• 9-10 december: 

• De leerlingen gaan met de klas naar het 
evenement in Ahoy

• Verschillende stands van allerlei
opleidingen/ mbo scholen

• Allerlei activiteiten en opdrachten



Bliksemstage

• 24 januari: Een korte snuffelstage bij
een bedrijf, waarbij ze ook een
activiteit gaan doen om te ervaren
hoe het is om daar te werken.

• 10 maart: Een bezoek aan het MBO. 
Voorlichting, rondleiding, een
(praktische) les.

• Advies: bezoek open dagen



MOL-gesprek

• Mentor-Ouder-Leerling 
gesprek

• ‘iedere leerling eigenaar over 
het eigen leerproces’

- Hoe het gaat? 

- Wat kan beter?

- Doelen

- Profielkeuze 

- Terugkijken op de LOB-
activiteiten



Aandebakgarantie

• Kansrijke beroepen in de haven, techniek, food en zorg.

• Bij bepaalde werkgevers in deze sector, gegarandeerd
een baan voor leerlingen die in Rotterdam-Zuid wonen.

• https://aandebakgarantie.nl/over-aandebakgarantie

https://aandebakgarantie.nl/over-aandebakgarantie


Profielkeuze

ZORG EN WELZIJN TECHNIEK ECONOMIE



Pakketkeuze vorig schooljaar

• Voor de vakantie heeft uw 
kind 2 vakken laten vallen:

• Aardrijkskunde

• Nask1

• Duits

• Bte

• Geschiedenis



Zorg en welzijn



Opleidingsrichtingen in 
het mbo

• Gezondheidsondersteuni
ng

• Gezondheidszorg

• Welzijn (social work/ 
onderwijsassistent)

• Optiek

• Haarverzorging en
schoonheidsverzorging



Economie



Opleidingsrichtingen in 
het mbo
• Administratief, commercieel, 

marketing & communicatie
• Financieel
• Juridisch
• Detailhandel
• Logistiek
• Evenementen
• Horeca, toerisme
• Particulieren en publieke

veiligheid



Techniek 



• Bouw, elektrotechniek en

• installatietechniek

• ICT, applicatie-en mediaontwikkeling

• Laboratorium en procesindustrie

• Mobiliteit

• Goud-en zilversmeden, 
uurwerktechnieken



mavo

gemeensch ✓ Nederlands ✓ Nederlands ✓ Nederlands

(5 vakken)  ✓ Engels ✓ Engels ✓ Engels

✓ maatschappijleer ✓ maatschappijleer ✓ maatschappijleer

✓ lich. opvoeding ✓ lich. opvoeding ✓ lich. opvoeding

✓ kunstvak 1 ✓ kunstvak 1 ✓ kunstvak 1

sector ✓ economie ✓ biologie ✓ nask 1

(2 vakken)  ✓ wiskunde ✓ wiskunde ✓ wiskunde

vrije deel Duits Duits Duits

eerste aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde

keuze geschiedenis/nask2 nask 1 biologie/bte

(1 vak) bte/biologie nask 2/geschiedenis nask 2/geschiedenis

tweede Duits Duits Duits

keuze aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde

(1 vak) geschiedenis/nask2 nask 1 biologie/bte

bte/biologie nask 2/geschiedenis nask 2/geschiedenis

derde Duits Duits Duits

keuze aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde

(1 vak) geschiedenis/nask2 nask 1 biologie/bte

(niet verplicht) bte/biologie nask 2/geschiedenis nask 2/geschiedenis

geen Nask1 kiezen geen bte kiezen geen eco kiezen

economie zorg & welzijn techniek





Overstap van 
4M naar 4H

• Het te volgen pakket in 4H sluit 
aan op het vakkenpakket in 4M.

• De leerling dient examen te doen
in een extra vak.

• Bijles wiskunde volgen

Natuur en 
Techniek

Natuur en 
Gezondheid

Economie en 
Maatschappij

Cultuur en 
Maatschappij

Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

Nask 1 en 2 Nask 1 en 2 Economie Economie

Biologie Biologie Geschiedenis geschiedenis

Duits of 
Aardrijkskunde



Heeft u nog vragen?

• f.elbouzidi@osghugodegroot.nl

• 010-2831166

• Magister

• Hugo-App

• Deze presentatie staat 
(binnenkort) op de site 
www.osghugodegroot.nl

mailto:f.elbouzidi@osghugodegroot.nl
http://www.osghugodegroot.nl/

