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Worden er ook gastlessen gegeven op de scholen? Zodat je tijdens de schooltijd al kennis maakt met
beroepen?

Gomarus College
Elk leerjaar heb je LOB-lessen in het rooster staan. LOB staat voor loopbaan oriëntatie en begeleiding. Bij LOB,
onderzoek je samen met klasgenoten je interesses en kwaliteiten en ga je op zoek naar wat bij jou past.
Doormiddel van gastlessen en stages krijg je steeds meer duidelijkheid over welke richting goed bij jou aansluit.
Ook heb je 4 keer per jaar een ontwikkelgesprek met je persoonlijk mentor om daar samen over door te
spreken.
CS Vincent van Gogh
Jazeker! Op CS Vincent van Gogh willen we je graag kennis laten maken met de wereld en alle beroepen. Er
worden regelmatig gastdocenten uitgenodigd, leerlingen gaan op stage om kennis te maken met beroepen én is
er een beroepenmarkt.
PrO Assen
Op PrO Assen worden er gastlessen gegeven over verschillende onderwerpen, waaronder ook beroepsgerichte
onderwerpen. Daarnaast krijg je vanaf leerjaar 1 al lessen in Beroepsoriëntatie, zodat je aan het eind van
leerjaar 2 een juiste profielkeuze kunt maken. Vanaf leerjaar 3 krijg je dan praktijkvakken die horen bij het
beroep dat jij eventueel gaat kiezen.
Terra
Elk jaar organiseert Terra een beroepenmarkt. Dit is voor de bovenbouwklassen. Daarnaast lopen leerlingen ook
stage bij Terra. In klas 1 en 2 gaat uw kind 1x per jaar meelopen met een beroep. Dit mag ook bij een familielid
of bekende zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk om uw kind in aanraking te laten komen met
vrijwilligerswerk. Zij lopen daarom in zowel klas 1 als klas 2, 10 uren maatschappelijke stage. Deze uren kunnen
bijvoorbeeld ingevuld worden bij een sportvereniging, buurthuis, kinderboerderij of door mee te helpen tijdens
een goede doelen activiteit bijvoorbeeld.
In klas 3 en 4 is stage een belangrijk onderdeel om een goede keuze te kunnen maken voor een
vervolgopleiding. Dit betekent dat alle leerlingen in klas 3 en 4 meerdere stages gaan lopen bij bedrijven naar
keuze. Hierdoor kunnen ze ervaren wat ze staat te wachten als ze in die sector zouden kiezen voor een baan.
Afhankelijk van het niveau loop je stageperiodes van één dag per week, tot één week achter elkaar of zelfs van
meerdere weken (lintstage).

