Visie op loopbaanleren

Johannes Bosco BL

Op de Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige
werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten en mogelijkheden.
We ondersteunen hen op allerlei manieren om die talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daar
willen we onze leerlingen zoveel mogelijk bij betrekken. We willen natuurlijk dat onze leerlingen het
best passende diploma halen en dat ze een mooie tijd op onze school hebben.
Bij Loopbaanleren staan de talenten en de loopbaan van leerlingen centraal. Op de Johannes Bosco
ontwikkelen wij ons onderwijs en bijbehorende activiteiten zodanig, dat leerlingen leren goede
keuzes te maken voor het leven én leren een balans te vinden tussen werken en leven. Het leven zit
immers vol ervaringen! Op de Johannes Bosco streven wij ernaar om samen met leerling, mentor,
loopbaancoach, vakdocent en de decaan deze ervaringen om te zetten in leerervaringen. Vanuit deze
leerervaringen kunnen leerlingen een bewuste keuze maken met betrekking tot hun profielkeuze,
vervolgopleiding en beroepsrichting.
Fasen van lopenbaanleren op de Johannes Bosco in de BL:
Leerjaar 1: het ontdekken van jezelf en eigen talenten en bepalen welk type leerling je bent.
Leerjaar 2: het ontdekken van de talenten en bepalen welk profiel jij wil kiezen.
Leerjaar 3: het kiezen van een leerroute
Leerjaar 4: het kiezen van een vervolgopleiding
De activiteiten worden afgestemd op de fase van loopbaanleren. Per jaar wordt toegewerkt naar een
einddoel in de vorm van een presentatie en tussentijds worden de opbrengsten verzameld in het
digitaal loopbaandossier.
De spil en het eerste aanspreekpunt in de loopbaanbegeleiding van de leerling is de
mentor/loopbaancoach.
De decaan is faciliterend, aansturend en ondersteunend voor het gehele loopaanlerenproces. De
decaan is de spin in het LBL-web.
De Johannes Bosco wil dat elke leerling van de school goede keuzes maakt, op de juiste plaats
terecht komt en in de toekomst goede keuzes blijft maken.

