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Welkom bij

LOB DOSSIER – PRAKTISCHE INFORMATIE
Hoe ga je snel van start?

Het lesmateriaal is kant-en-klaar. Kies een les, lees de lesvoorbereiding door en ga van start! In de digitale omgeving
(member.tumult.nl) vind je de online werkboeken en handige extra’s zoals filmpjes en formulieren.

Behoefte aan meer ondersteuning?

Met de trainingen en online leerpaden van Tumult Academy heb je altijd praktische ondersteuning bij het uitvoeren van je
mentortaken. Meld je nu gratis aan voor onze online demo of boek een training op tumult.nl/academy.

Wil je meer uitleg en informatie?

Kijk op de volgende pagina voor de opbouw van het lesmateriaal. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Tumult via
020-4215129 of info@tumult.nl.

Ervaar je problemen met het gebruik van de digitale omgeving?
Bekijk dan de FAQ op onze website:

https://www.tumult.nl/digitale-leeromgeving-support/.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan helpen we je graag op weg: mail naar info@tumultgroep.nl of bel 020-4215129.
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HOE IS HET MATERIAAL OPGEBOUWD

Oefenmateriaal
Lessen

De kant-en-klare lessen
bestaan uit een start, kern
en afsluiting. Een les duurt
ongeveer 50 minuten (dit kan
per klas, docent en dag
verschillen).

Ondersteunende
informatie
Informatieblokken

Met achtergrondinformatie en uitleg
over de vaardigheden.

Filmpjes

Ter ondersteuning van de les vind je
op member.tumult.nl leuke, grappige en
handige filmpjes.

Thuisopdrachten

Opdrachten om ouders/opvoeders te
betrekken bij het keuzeproces én bij de
school

+
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LOB-taken
LOB-taken

Ervaringsopdrachten waarmee leerlingen
zich oriënteren op toekomstmogelijkheden door actief aan de slag te
gaan. Denk aan speeddaten met ouders,
een ouderejaars interviewen of een dagje
ergens meelopen. Het resultaat van de
LOB-taken stoppen leerlingen in
hun loopbaandossier.

Lesvoorbereidingen
LOB-taken

Bij elke LOB-taak horen twee
lesvoorbereidingen. In de
eerste bereid je de leerlingen
voor op het uitvoeren van
de LOB-taak. De tweede is
bedoeld om terug te kijken op
de LOB-taak. Hierin vind je dezelfde extra’s als in de andere
lesvoorbereidingen

Begrippen

De geel gemarkeerde begrippen worden
uitgelegd in de informatieblokken
of op notitiebriefjes in de les. Ze staan
ook in de begrippenlijst.

Toekomstwijzer, profielwijzer en
mbo-wijzer

Informatie over de opbouw van het
Nederlandse onderwijs, de profielkeuze
of mogelijke vervolgopleidingen op een
rij. De wijzers zijn verwerkt in de les en
nodigen de leerlingen uit tot actief
nadenkenover hun toekomst.

Lesvoorbereidingen

In de lesvoorbereidingen staan
bespreekvragen, verwijzingen naar
filmpjes, tips voor tools, alternatieve
werkvormen, etc. Verrijk je les met
deze relevante bouwstenen voor het
aanleren van vaardigheden.

Werkbladen

Helpen leerlingen bij het voorbereiden van de
LOB-taken en het reflecteren
op hun ervaringen.

Hieraan herken je
Leerlingen gaan in
overleg, in tweetallen, handige tools of apps
groepjes of klassikaal. die aansluiten bij de les.
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