Beroepencarrousel: voorlichting door ouders voor h3/v3
Uw zoon/dochter is de komende periode volop bezig met het onderzoeken van welk profiel
en welke vakken het beste bij hem of haar passen in de bovenbouw. Er wordt uitgezocht
welke beroepen interessant zijn en welke studie daarbij past. De mentoren en de decaan zijn
nauw betrokken bij dit proces. In deze begeleidingsmomenten putten we vaak uit onze eigen
ervaringen met kiezen en onze loopbaan.
Omdat er op school veel ouders zijn met veel verschillende loopbanen, willen wij ook graag
ouders bij dit proces betrekken.
Wilt u, als ouder, onze leerlingen informeren en inspireren door hen te vertellen over
de keuzes die u hebt gemaakt?
De beroepencarrousel is dit jaar op maandag 21 november (in de activiteitenweek, vanaf
ca. 13.00). Via bijgaand formulier kunt u zich opgeven voor deze dag. De leerlingen kunnen
in verschillende rondes (van ongeveer 20 minuten) kiezen welke spreker/ouder zij willen
horen.
Uw keuzeproces staat centraal en niet het beroep!
In uw presentatie is het handig om te beginnen met een beschrijving van uw huidige beroep
en daarna het proces dat u daar gebracht heeft. Hierbij kunt u vooral ingaan op de keuzes
die gemaakt moesten worden.
De volgende vragen kunnen als kapstok dienen voor uw verhaal. Het is niet de bedoeling dat
u deze vragen exact gaat beantwoorden in uw presentatie. Het zou fijn zijn als de leerlingen
dit kunnen afleiden uit uw verhaal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoe bent u tot uw keuze voor een opleiding gekomen?
Was de keuze/het toekomstig beroep al duidelijk op de middelbare school?
Waar heeft u veel aan gehad bij uw keuze?
Wat hield de opleiding in (kort) en waar moet je goed in zijn?
Welk beroep bent u gaan uitoefenen en sluit dit aan op de door u genoten opleiding?
Zo niet graag kort toelichten.
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden in uw huidige baan.
Welke kwaliteiten moet je hebben om uw huidige baan goed uit te kunnen voeren.
Bent u tevreden over de loopbaankeuzes die u gemaakt hebt en hebt u nog tips voor
de leerlingen?

We hebben beschikking over meerdere lokalen met digitale schoolborden. De ervaring leert
dat het prettig is wanneer de presentatie visueel ondersteund wordt. Enkele tips hiervoor:
een presentatie in Powerpoint/Prezi, een bedrijfsposter, bedrijfskleding, demomateriaal etc.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de decaan over uw deelname aan de
beroepencarrousel. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende:
j.roelofs@rembrandt-college.nl. Uw inschrijving mag ook naar dit e-mailadres.
We kijken er enorm naar uit om u te mogen ontvangen!
Jolien Roelofs
Decaan havo/vwo

Inschrijfformulier Beroepencarrousel
(graag opgeven vóór 18 oktober)
Naam:
Voorletters:
Ouder van leerling:
Klas:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Vooropleiding:

Werkervaring:

Huidig beroep:

Waar bent u in het werk
het meest mee bezig?

Past bij profiel:

C&M

E&M

N&G

Activeboard/beamer
nodig:

Ja

Nee

Laptop nodig:

Ja

Nee

Zelf mee

Gebruik van school

N&T

