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 SCHOOLGIDS ’t SCHYLGER JOUW TERSCHELLING 2019-2020 
 
 
 

INLEIDING 
 

 
 LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Het houdt dat in dat leerlingen 
 gedurende hun studie op ’t Schylger Jouw in elk leerjaar worden uitgedaagd na te denken 
 over hun toekomstmogelijkheden, studie, beroep etc. 
 
 Op het ’t Schylger Jouw neemt LOB een belangrijke plaats in bij de begeleiding van  
 leerlingen. Het ontdekken van de eigen talenten en het meedenken van docenten, ouders 
 en de schooldecaan over de mogelijkheden in het vervolgonderwijs is waardevol en 
 vormend.  
 In dit beleidsplan is vastgelegd wat de visie van de school is ten aanzien van LOB, maar 
 ook wordt de praktische uitwerking beschreven.  
 
 Wat kunnen leerlingen verwachten van het beleid rondom LOB: 

   Veel vakken besteden aandacht aan LOB; in de leerboeken staat hierover het een  en    
  ander beschreven; 

   In de eerste klas worden leerlingen geinformeerd over LOB; wat is het, wat kun je ermee  
  en bij wie kun je terecht; 

   Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen in het kader van Arbeidsorientatie (AO) een    
  beroepentest doen, waarin specifiek aandacht voor hun eigen talenten. Talenten als hoe  
  flexibel ben je, kun je plannen en organiseren, hoe ga jij met mensen om, ben je een solist  
  of een teamplayer etc.;  

   Je wordt voorbereid op het schrijven van een sollicitatiebrief, inclusief het schrijven van   
  jouw Curriculum Vitae (CV).  Daarnaast is er aandacht voor het schrijven van een    
  zakelijke brief in het Engels, Frans of Duits; 

   Snuffelstages, maatschappelijke stages en en leer-/werkplekken bij ondernemers en  
  organisaties kunnen worden gevolgd cq aangevraagd. Terschellingers ondernemers en    
  organisaties zijn sterk betrokken bij het onderwijs op ’t Schylger Jouw; 

   Leerlingen vanaf klas 3 kunnen meekijken bij een paar praktijklessen van de MBO- 
  koksopleiding; 

   Gesprekken met de schooldecaan en de coach over de vervolgopleiding; 
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1. NULMETING 
 

 De nulmeting: waar staan we op dit moment? Wat komt er uit de LOB-scan? 
 
 

   Lob-scan juni 2014 
 

 

 Betekenis van de nummers: 
 
 Visie en beleid 

1 Visie en beleid  
2 Draagvlak en leiderschap 
3 Beleid 
4 Werkplan 
 

 Oriëntatie en begeleiding  
 5 Inhoud LOB 
 6 Vorm LOB in curriculum 
 7 Krachtige leeromgeving 
 
 Organisatie 
 8 Determinatie en advisering 
 9 Rollen en taken 
 10 IPB professionalisering 
 
 Samenwerking 
 11 Ouders/verzorgers 
 12 Externe partijen 
 
 Financiën en jaaroverzicht (extra) 

13 Financiële verantwoording 
14 Jaarkalender per leerjaar 
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2. BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE OP SCHOOL (DE NULMETING)  
 
Visie en beleid 
 
2.1. Visie en doel LOB 
 
 De visie van ’t Schyler Jouw op LOB is als volgt geformuleerd: 
 LOB wordt ingezet om talenten en vaardigheden van leerlingen te ontdekken, de 
 bewustwording over de vervolgopleiding te vergroten en taalontwikkeling te stimuleren.  
  
 Het doel is om leerlingen inzicht te geven in hun loopbaancompetenties om zo de eigen 
 loopbaan zelfstandig te sturen. Zij maken een bewuste keuze voor hun vervolgopleiding op 
 basis van ambities en talenten. Zo voorkomen wij dat leerlingen vroegtijdig hun 
 vervolgopleiding verlaten (verminderen VSV). 
 

2.2. Draagvlak en leiderschap 
 
 Op school is een expliciete verbinding tussen onderwijsinhoud, de organisatie van onze 
 school en onze LOB-visie en -doelen. Dat uit zich in het plannen van LOB lessen in het 
 lesrooster, het organiseren en begeleiden van (snuffel-) stages, het stimuleren van leer-,
 werkplekken en het organiseren van een Beroepenfeest met Terschellinger ondernemers 
 en –organisaties (2 keer per jaar). 
 
 De schooldecaan is primair verantwoordelijkheid voor LOB. De directeur/bestuurder geeft 
 haar directe medewerking aan het organiseren van het Beroepenfeest en het creeren van 
 leer- en werkplekken voor de leerlingen.  
 
 Elke docent is betrokken bij het uitvoeren van LOB-activiteiten en heeft hierin zijn eigen 
 verantwoordelijkheid en rol. 
  
 
2.3. Beleid 
 
 Het LOB-beleidsplan is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan 2019-2023. 
 
 In het LOB-beleidsplan is een meerjarenplanning opgenomen aansluitend bij onze visie en 
 doelen. 
 
 Het LOB-beleidsplan is vertaald in middelen (menskracht, financiën, 
 professionaliseringsbudgetten en materialen). 
 
 Voor de uitvoering van LOB wordt een structureel percentage van de schoolbegroting 
 gereserveerd en hieraan besteed. 
 
 De monitoring van ons LOB-beleid is uitgewerkt op basis van de interne 
 kwaliteitszorgcyclus en wordt uitgevoerd zoals beschreven staat. 
 
 Wij evalueren de beoogde effecten van onze LOB-activiteiten. Hierdoor krijgen wij inzicht 
 of onze activiteiten tegemoet komen aan de behoeften van leerlingen en derden. 
  
 Het LOB-beleid, de koers, de activiteiten en het professionaliseringsplan worden op basis 
 van actuele inzichten en onderzoeken bijgesteld. 
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2.4. Een LOB werkplan 
 
 In het LOB-werkplan wordt beschreven welke activiteiten en gesprekken met welk doel 
 worden uitgevoerd binnen de loopbaanleerlijn. 
 
 Op onze school vinden er gedurende álle leerjaren loopbaanactiviten plaats en bieden we 
 individueel maatwerk aan de leerlingen. 
 
 
Oriëntatie en begeleiding 
 
2.5. De inhoud van LOB 
 
 Wij bieden structureel en samenhangend activiteiten en loopbaangesprekken binnen LOB 
 aan, gericht op het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Samen met de leerlingen 
 reflecteren we op hun talenten, kwaliteiten en drijveren. 
  
 Wij bieden activiteiten aan waarmee leerlingen een realistisch opleidingsbeeld en een 
 realistisch beroepsbeeld ontwikkelen. Zelfinzicht in de studie- en loopbaanmogelijkheden 
 vinden wij van groot belang. 
 
 Activiteiten gericht op het leren ontwikkelen van netwerken en hoe ze dit kunnen 
 aanpakken, komen regelmatig aan de orde. 
 
 
2.6. Vorm LOB in curriculum 
 
 LOB in ons schoolcurriculum komt zowel in individuele als in groepsactiviteiten aan de 
 orde. 
 
 LOB in ons schoolcurriculum vindt plaats in speciaal geprogrammeerde activiteiten.  
  
 LOB in ons schoolcurriculum is onderdeel van de vakles van iedere docent. 
 
 LOB in ons schoolcurriculum kent ingeroosterde momenten voor persoonlijke begeleiding.  
 
 LOB in ons schoolcurriculum kent persoonlijke begeleidingsmomenten op verzoek van de 
 leerling. 
 
 LOB in ons schoolcurriculum is geïntegreerd in studie- en/of stageprogramma's. 
 
 
2.7. Krachtige leeromgeving 
 
 Op onze school is het aanbod van LOB-leeractiviteiten en LOB-begeleiding passend op 
 elkaar afgestemd. 
 
 Op onze school is de LOB-leeromgeving praktijkgericht. 
 
 Op onze school is de LOB-leeromgeving functioneel en levensecht. 
 
 Op onze school is de LOB-leeromgeving activerend en gericht op integratie van de  
 leerinhoud. 
 
 Op onze school is balans tussen het LOB-aanbod en de behoeften van de leerling. 
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 Op onze school vormen de loopbaancompetenties een hulpmiddel binnen de LOB-
 begeleiding. 
 
 Op onze school heeft de leerling een belangrijke rol bij planning, ontwerp, uitvoering en 
 evaluatiedeel van het leerproces. 
 
 Op onze school vindt begeleiding plaats in dialoog met de leerling. 
 
 
2.8. Advisering en loopbaanbesluitvorming 
 
 In de adviseringsprocedure in onze school staan de voorkeuren en mogelijkheden van de 
 leerling centraal. 
 
 In de adviseringsprocedure in onze school overlegt de LOB-begeleider met betrokken 
 docenten over de advisering richting een leerling. 
 
 In de adviseringsprocedure in onze school in de advisering en begeleiding sluit de school 
 specifiek aan bij de behoeften van de verschillende leerlingen. 
 
 In de adviseringsprocedure in onze school gaat de LOB-begeleider met de leerling en diens 
 ouders/verzorgers in open overleg over het advies. 
 
 
2.9. Rollen en taken 
 
 Op onze school heeft de directeur/bestuurder de eindverantwoordelijkheid voor LOB. 
 
 Op onze school worden alle docenten betrokken bij LOB en wordt er duidelijk aangegeven 
 wat er verwacht wordt met betrekking tot ieders rol en taak. 
 
 Op onze school delegeert de directeur/bestuurder de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
 aan de schooldecaan. 
 
 Op onze school wordt in alle lagen van de organisatie gestuurd op de LOB-uitvoering. 
 
 
2.10. Professionalisering 
 
 Op onze school is vanuit visie, doelen en activiteiten op het gebied van LOB een plan 
 gemaakt voor professionalisering van de betrokken medewerkers. 
 
 Op onze school staan ambities en kwaliteiten van betrokken medewerkers centraal binnen 
 het professionaliseringsplan om zo sturing te geven aan de loopbaan van de medewerkers 
 zelf. 
 
 Op onze school is binnen het professionaliseringsplan aangegeven hoe docenten 
 deskundig worden en blijven op het gebied van LOB. 
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Samenwerking 
 
2.11. Ouders en verzorgers 
 
 Onze school informeert ouders/verzorgers op maat over de 
 mogelijkheden  in en na de school. 
 
 Wij betrekken ouders/verzorgers als voorlichters en 
 ervaringsdeskundigen  over de mogelijkheden in en na de school. 
 
 Wij stimuleren ouders/verzorgers actief om thuis de leerlingen te 
 ondersteunen bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. 
 
 
2.12. Externe partijen 
 
 De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen met het bedrijfsleven en instellingen in de 
 regio. 
 
 De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen met vervolgopleidingen in de wijde regio.  
 
 De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen en sluit met die externe partijen formele 
 samenwerkingsovereenkomsten. 
 
 De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen en beschrijft in de 
 samenwerkingsovereenkomsten wat er ten aanzien van LOB samen wordt opgepakt en 
 op welke wijze. 
 
Extra 
 
2.13. Financiële verantwoording 
 
 De schooldecaan heeft 8 uur per week beschikbaar voor LOB taken (wordt beschreven in 
 normurenjaartaak). 
 
 
2.14. LOB-Jaarkalender  
 
 De jaarkalender beschrijft ook activiteiten op het gebied van LOB. 
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3. TOEKOMST LOB 
 
3.1. Waar willen we naar toe? 
 
 De vraag waar het allemaal om draait is: wat willen we onze leerlingen naast het BB-KB 
 of TL-diploma meegeven aan loopbaancompetenties?   
 Het ziet er naar uit dat veel van onze huidige leerlingen een toekomst tegemoet gaat met 
 zekerheden op het gebied van werk. De toenemende flexibilisering van de 
 arbeidsverhoudingen vragen van de werknemers dat zij in staat zijn tot meer zelfsturing 
 bij hun loopbaan. 
 
 De loopbaan is hier gedefinieerd als de combinatie van werk, opleiding en de persoonlijke 
 sociale factoren die van invloed zijn op de keuzes. De leerling zal regelmatig 
 loopbaanbeslissingen moeten nemen en dat vraagt dat werknemers loopbaancompetent 
 zijn. Ook de beslissing in klas 2 voor een beroepsgerichte sector of in klas 3 voor de keuze 
 van een sector of de beslissing voor een vervolgopleiding zijn loopbaanbeslissingen. 
 
 In de LOB-scan worden vijf loopbaancompetenties onderscheiden: kwaliteitenreflectie (de 
 beschouwing van kwaliteiten die van belang zijn voor de loopbaan), motievenreflectie (de 
 beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan), 
 werkexploratie (het onderzoeken van werkmogelijkheden), loopbaansturing (het maken 
 van weloverwogen keuzes en het ondernemen van acties om werk en leren aan te laten 
 sluiten bij eigen kwaliteiten en motieven en uitdagingen in werk), en tenslotte netwerken 
 (het opbouwen en onderhouden van contacten gericht op loopbaanontwikkeling).  
 
 En een belangrijke voorwaarde om tot competentieontwikkeling te komen is de dialoog 
 met door de leerling vertrouwde volwassenen (mentor, ouders) over de persoonlijke zin en 
 de maatschappelijke betekenis van hun ervaringen. 
 
 Wanneer leerlingen niet goed begeleid worden – dus wanneer ze niet in staat gesteld 
 worden een loopbaangerichte dialoog te voeren - gaan zij zuiver instrumenteel met hun 
 loopbaandossier om. Ze doen wat ze verplicht zijn te doen maar maken er zich verder 
 geen seconde druk over. Wanneer een school er echt werk van wil maken, moet je de 
 keuze maken (en dus tijd in willen ruimen) om met leerlingen in gesprek te gaan over hun 
 loopbaan en niet alleen grote hoeveelheden informatie door te geven. 
 
 
3.2. Praktische uitwerking van de visie en doelen  
 
 Visie en beleid 

1 Visie en beleid 
2 Draagvlak en leiderschap 
3 Beleid 
4 Werkplan 
 

 Oriëntatie en begeleiding  
 5 Inhoud LOB 
 6 Vorm LOB in curriculum 
 7 Krachtige leeromgeving 
 
 Organisatie 
 8 Determinatie en advisering 
 9 Rollen en taken 
 10 IPB professionalisering 
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 Samenwerking 
 11 Ouders/verzorgers 
 12 Externe partijen 
 
 Financiën en jaaroverzicht (extra) 

13 Financiële verantwoording 
14 Jaarkalender per leerjaar 

 
 
Visie en beleid  
 

 
2.1.Visie en doelen LOB 
 

 
Voldoende 
 

 
Behoeft 
verbetering 
 

In onze school is een visie op LOB geformuleerd als middel voor 
het bevorderen van doorstroom en stimuleren van 
talentontwikkeling. 
 

X  

LOB doelen zijn in ons schoolplan opgenomen. 
 

X  

Het maken van een bewuste keuze voor een vervolgopleiding op 
basis van ambities en talenten is in het LOB doel opgenomen. 
 

X  

Het ontwikkelen van talenten en ambities van leerlingen en het 
verminderen van voortijdig schoolverlaten (VSV) is in het LOB doel 
opgenomen. 
 

X  

 
 
2.2. Draagvlak en leiderschap 

 
Op onze school is een expliciete verbinding tussen 
onderwijsinhoud, de organisatie van school en onze LOB-visie en 
-doelen. 
 

X  

Op onze school heeft de directeur/bestuurder de 
verantwoordelijkheid voor LOB en draagt die samen met de 
schooldecaan actief uit. 
 

X  

Op onze school is elke docent daadwerkelijk betrokken bij het 
uitvoeren van LOB-activiteiten.  
 

X  
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2.3. Beleid 

 
Op onze school hebben we een LOB-beleidsplan dat gekoppeld is 
aan het strategisch beleidsplan 2019-2023. 
 

X  

Op onze school is in ons LOB-beleidsplan een meerjarenplanning 
opgenomen gekoppeld aan onze visie en doelen. 
 

X  

Op onze school is in het strategisch beleidsplan beschreven hoe 
LOB wordt vormgegeven. 
 

X  

Op onze school wordt voor de middelen in beleid en uitvoering 
van LOB een structureel percentage van de schoolbegroting 
gereserveerd en hieraan besteed. 
 

X  

Op onze school is de monitoring van ons LOB-beleid uitgewerkt 
op basis van de interne kwaliteitszorgcyclus en wordt uitgevoerd 
zoals beschreven staat. 
 

X  

Op onze school evalueren we de beoogde effecten voor leerlingen 
van onze LOB-activiteiten en of onze activiteiten tegemoet komen 
aan de behoeften van leerlingen en derden. 
 

X  

Op onze school wordt het beleid, de koers en activiteiten van LOB 
en het professionaliseringsplan op basis van actuele inzichten en 
onderzoeken bijgesteld. 
 

X  

Op onze school wordt het beleid, de koers en activiteiten van LOB 
en het professionaliseringsplan op basis van monitoring en 
evaluatie bijgesteld. 
 

X  

  

 
2.4. Een LOB werkplan 

 
Op onze school hebben we een LOB-werkplan waarin staat welke 
activiteiten en gesprekken met welk doel worden uitgevoerd 
binnen de loopbaanleerlijn. 
 

X  

Op onze school hebben we een LOB-werkplan waarin staat welke 
activiteiten en gesprekken op welke wijze, door wie en wanneer 
worden uitgevoerd binnen de loopbaanleerlijn. 
 

X  

Op onze school vinden er gedurende álle leerjaren 
loopbaanactiviteiten plaats die de doorstroom binnen de school 
ondersteunen. 
 

X  

Op onze school vinden er gedurende álle leerjaren 
loopbaanactiviteiten plaats die de doorstroom naar 
vervolgonderwijs ondersteunen. 
 

X  

Op onze school bieden we individueel maatwerk. 
 

X  
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Oriëntatie en begeleiding 

 
2.5. De inhoud van LOB 

 
Op onze school vinden structureel en samenhangend activiteiten 
en loopbaangesprekken binnen LOB plaats, gericht op het 
ontwikkelen van loopbaancompetenties. 
 

X  

Op onze school reflecteren we met de leerling op hun kwaliteiten 
en motieven 
 

X  

Op onze school bieden we activiteiten aan waarmee leerlingen 
een realistisch opleidingsbeeld en realistisch beroepsbeeld 
ontwikkelen. 
 

X  

Op onze school bieden we voorlichtende en ervaringsgerichte 
activiteiten aan die leerlingen naar het vervolgonderwijs leiden. 
 

X  

Op onze school bieden we activiteiten aan waarin leerlingen leren 
om geleidelijk sturing aan hun loopbaan te geven. 
 

X  

Op onze school bieden we activiteiten aan waarin leerlingen leren 
wat het doel van netwerken is en hoe ze dit kunnen aanpakken. 
 

X  

Op onze school passen we actuele inzichten toe binnen LOB-
activiteiten en -gesprekken. 
 

X  

Op onze school vinden vakoverstijgende loopbaangesprekken 
plaats. 
 

X  

 

 
2.6. Vorm LOB in curriculum 

 
LOB in ons schoolcurriculum komt zowel in individuele als in 
groepsactiviteiten aan de orde. 
 

X  

LOB in ons schoolcurriculum vindt plaats in speciaal 
geprogrammeerde activiteiten.  
 

X  

LOB in ons schoolcurriculum is onderdeel van de vakles van iedere 
docent. 
 

X  

LOB in ons schoolcurriculum kent ingeroosterde momenten voor 
persoonlijke begeleiding.  
 

X  

LOB in ons schoolcurriculum kent persoonlijke 
begeleidingsmomenten op verzoek van de leerling. 
 

X  

LOB in ons schoolcurriculum is geïntegreerd in studie- en/of 
stageprogramma's. 
 

X  
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2.7. Krachtige leeromgeving 

 
Op onze school is aanbod van LOB-leeractiviteiten en LOB-
begeleiding passend op elkaar afgestemd. 
 

X  

Op onze school is de LOB-leeromgeving praktijkgericht. 
 

X  

Op onze school is de LOB-leeromgeving activerend en gericht op 
integratie van leerinhoud. 
 

X  

Op onze school is er in de LOB-leeromgeving een balans tussen 
het aanbod en de behoeften van de leerling. 
 

X  

Op onze school vormen de loopbaancompetenties een hulpmiddel 
binnen de LOB-begeleiding. 
 

X  

Op onze school heeft de leerling een belangrijke rol bij planning, 
ontwerp, uitvoering en evaluatiedeel van het leerproces. 
 

X  

Op onze school vindt begeleiding plaats in dialoog met de leerling. 
 

X  

 

 
2.8. Advisering en loopbaanbesluitvorming 

 
In de adviseringsprocedure in onze school staan de voorkeuren en 
mogelijkheden van de leerling centraal. 
 

X  

In de adviseringsprocedure in onze school overlegt de LOB-
begeleider met betrokken docenten over de advisering richting 
een leerling. 
 

X  

In de adviseringsprocedure in onze school in de advisering en 
begeleiding sluit de school specifiek aan bij de behoeften van de 
verschillende leerlingen. 
 

X  

In de adviseringsprocedure in onze school gaat de LOB-begeleider 
met de leerling en diens ouders/verzorgers in open overleg over 
het advies. 
 

X  

 

 
2.9. Rollen en taken 

 
Op onze school is de directeur/bestuurder 
eindverantwoordelijkheid voor LOB. 
 

X  

Op onze school worden alle docenten betrokken bij LOB en wordt 
aangegeven wat er verwacht wordt met betrekking tot ieders rol 
en taak. 
 

X  
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Op onze school delegeert de directeur/bestuurder de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid aan de schooldecaan. 
 

X  

Op onze school wordt in alle lagen van de organisatie gestuurd op 
de LOB-uitvoering. 
 

X  

Op onze school zijn de eerstelijners voor LOB bekend en 
aanspreekbaar voor de leerling op loopbaanvragen. 
 

X  

Op onze school zorgt de schooldecaan op verzoek van de 
directeur/bestuurder voor de afstemming tussen eerstelijners plus 
eerste en tweede lijn in LOB. 
 

X  

Op onze school bewaakt de directeur/bestuurder de afstemming 
m.b.t. LOB tussen eerstelijners onderling en tussen eerstelijners en 
tweedelijners. 
 

X  

Op onze school is de procedure bekend voor het verwijzen van 
een leerling van een eerstelijner in LOB naar een tweedelijner. 
 

X  

Op onze school is de procedure bekend voor het verwijzen van 
een leerling van een tweedelijner in LOB naar een derdelijner. 
 

X  

 

 
2.10. Professionalisering 
 
Op onze school is vanuit visie, doelen en activiteiten op het gebied 
van LOB een plan gemaakt voor professionalisering van de 
betrokken medewerkers. 
 

X  

Op onze school staan ambities en kwaliteiten van betrokken 
medewerkers centraal binnen het professionaliseringsplan om zo 
sturing te geven aan de loopbaan van de medewerkers zelf. 
 

X  

Op onze school is binnen het professionaliseringsplan aangegeven 
hoe deskundig worden en blijven op het gebied van LOB wordt 
vormgegeven voor de verschillende betrokken medewerkers. 
 

X  

 

 
2.11. Ouders en verzorgers 

 
Wij informeren ouders/verzorgers op maat over de mogelijkheden 
in en na de school. 
 

X  

Wij betrekken ouders/verzorgers als voorlichters en 
ervaringsdeskundigen over de mogelijkheden in en na de school. 
 

X  

Wij stimuleren ouders/verzorgers actief om thuis de leerlingen te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. 
 

X  
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Op onze school participeren ouders/verzorgers in de 
loopbaanbesluitvorming. 
 
 

X  

 

 
2.12. Externe partijen 

 
De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen met het 
bedrijfsleven en instellingen in de regio. 
 

X  

De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen met 
vervolgopleidingen in de wijde regio.  
 

X  

De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen en sluit met die 
externe partijen formele samenwerkingsovereenkomsten. 
 

X  

De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen en beschrijft in de 
samenwerkingsovereenkomsten wat er ten aanzien van LOB 
samen wordt opgepakt en op welke wijze. 
 

X  

 

Extra 

 
2.13. Financiële verantwoording 
 
Budget voor LOB is aanwezig 
 

X  

Scholingsbudget wordt gereserveerd voor professionalisering van 
het personeel.  
 

X  

De schooldecaan heeft 8 uur per week beschikbaar voor haar 
taken (wordt beschreven in normurenjaarkaart) 
 

X  

 

 
2.14. LOB-Jaarkalender  
 

  

In de jaarkalender worden de LOB activiteiten beschreven 
 

X  

 
 

 

 

 

 

 


