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Open dagen/meeloopdagen 
Alle informatie omtrent open dagen van de verschillende vervolgopleidingen is te vinden op 

https://peellandcollege.dedecaan.net/ maar je kunt natuurlijk ook terecht op de site van de desbetreffende 

opleiding. 

 

Leerlingen willen in de loop van het schooljaar open dagen of meeloopdagen bezoeken van 

vervolgopleidingen. Wij stimuleren dit. Bovendien moet elke leerling in het kader van LOB een aantal uren 

maken bij het zich voorbereiden op een vervolgstudie. 

Wij willen echter wel dat dit soort zaken doordacht gebeuren en dat er uiteindelijk een verslag van komt.  

 

Vandaar de volgende afspraken. 

1. Als je vrij wilt vragen download het 'formulier bezoek open dag of meeloopdag' op dedecaan.net. Je 

vindt dit formulier op de volgende wijze: dedecaan.net/downloads/opendagen.  

2. Je vult het formulier in en stuurt het door naar je mentor.  

3. Je uploadt het formulier in jouw portfolio op dedecaan.net via de opdracht ‘aanvraagformulier open 
dag’ in Keuzeweb.  

4. Je levert binnen 1 week na de open dag of meeloopdag een verslag in via de route in Keuzeweb op 

dedecaan.net.  

5. Jouw verslag is zichtbaar in je portfolio en wordt gecontroleerd door de mentor.  

  

Aanvullende afspraken. 

1.  Je vult dit formulier digitaal in uiterlijk 1 week voor de open dag/meeloopdag.  

2. Controleer vooraf goed of je op de dag waarvoor je vrij vraagt geen toetsen hebt. We verwachten van je 

dat je een open dag bezoekt op een schooldag zonder toetsen.  

3. Er wordt per schooljaar in principe maximaal 3 keer vrij gegeven voor LOB-activiteiten. Voor 4 Vwo is 

één open dag verplicht voor 4 Havo zijn twee open dagen verplicht (1x medio november, 1x medio 

maart).  

4. Er wordt in principe geen vrij gegeven voor bijeenkomsten waar je ook in het weekend naar toe kunt 

gaan (bijvoorbeeld de studiebeurs).  

5. Als jij buiten schooltijd een bezoek brengt aan een open dag of een dag meeloopt dan kun je hiervan 

ook een verslag maken en inleveren via de route in Keuzeweb op dedecaan.net.  

6. Voor vragen over LOB kun je terecht bij jouw mentor. 

 

https://peellandcollege.dedecaan.net/

