
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 11 oktober 2021 

Betreft: ouderavond Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals tijdens de eerste ouderavond van dit schooljaar al aangekondigd, staat op dinsdag 19 oktober 
2021 de ouderavond Loopbaanoriëntatie en- begeleiding (LOB) op SG Were Di op het programma. 
Deze ouderavond wordt éénmalig georganiseerd in de bovenbouw, namelijk voor ouders/verzorgers 
met een kind in havo-4. Omdat het een onderwerp betreft waar u als ouder ook een belangrijke rol 
speelt, hopen we dat u allen aanwezig bent. 
 
Een keuze maken m.b.t ‘wat ga ik eigenlijk doen na SG Were Di?’ is een proces. Als school zetten we 
de begeleiding van dit keuzeproces bewust al vroeg in. De opleidingen met numerus fixus hebben een 
uiterste inschrijfdatum van 15 januari. Uw zoon of dochter zal in het begin van het examenjaar dus al 
een belangrijke knoop moeten doorhakken. Kiezen is spannend en best complex voor veel leerlingen. 
U bent als ouder onmisbaar in dit proces. Vragen als: Wat kunt u als ouder doen om uw kind te 
begeleiden bij deze keuze? Wat doet de school precies in dit proces? Wanneer komt u als ouder in 
beeld bij dit proces? Welke informatie staat voor u klaar op de ouderportal van onze website? Waarom 
is het hebben van een plan B belangrijk? staan deze avond centraal.  
 
De planning van de avond is als volgt: 
19.15 tot 19.45 uur: ondersteuning bij aanmelding op onze LOB website (facultatief) 
19.45 tot 21.30 uur: workshop LOB op SG Were Di 
 
We willen u vragen vooraf aan te melden voor deze avond zodat wij op de hoogte zijn wie aan deze 
avond zullen deelnemen. Aanmelden kan via dit formulier.  
 
We gaan op een interactieve en informele wijze met u aan de slag. Om die reden vragen wij u een 
laptop of ander device mee te nemen.  
Let op! Sommige oudere devices werken niet op ons 5G-wifinetwerk. (Meer informatie: 
http://weredi.nl/onderwijs/digitalisering.) In geval van twijfel kunt u wellicht de laptop van uw zoon of 
dochter meenemen. 
 
We gaan werken met onze LOB-website: www.sgweredi-hv.dedecaan.net. We gaan ervan uit dat u bij 
aanvang van de workshop reeds aangemeld bent op deze website. Zie de aanmeldinstructies in de 
bijlage onderaan deze brief. Mocht dit niet lukken dan helpen wij u graag het halfuur voorafgaand aan 
de ouderavond.  
 
Tot 19 oktober. Wij kijken ernaar uit om met u aan de slag te gaan. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
G. Mollen, teamleider havo,  
mede namens mentoren en decanen  
g.mollen@sgweredi.nl   

Aan ouders/verzorgers van leerlingen van 4-
havo  

https://forms.gle/Edn9XogZ1Vxqs9at8
http://weredi.nl/onderwijs/digitalisering
http://www.sgweredi-hv.dedecaan.net/
mailto:g.mollen@sgweredi.nl


  
 
 
 
 

 

Bijlage: Registeren op LOB website 
 
SG Were Di vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt 
rond LOB. Een goede oriëntatie op mogelijke vervolgopleidingen en discussies over toekomstplannen 
moeten zowel op school als thuis plaatsvinden. 
 
Daarom heeft SG Were Di een aparte website voor het decanaat.  
Het adres van deze site is:  
www.sgweredi-hv.dedecaan.net 
De website is ook te bereiken via de schoolwebsite www.weredi.nl. 
 
Leerlingen en ouders kunnen via deze website o.a. informatie zoeken, hun decanen een mailtje sturen, 
vragen stellen in het forum, hun profielkeuze of studiekeuze aangeven. Daarnaast wordt ook het 
keuzeprogramma “KeuzeWeb” via deze site aangeboden. 
 
KeuzeKenners 
Ouders spelen een belangrijke rol bij de studie- en beroepskeuze blijkt uit meerdere onderzoeken. Als u 
zich aanmeldt voor de module KeuzeKenners, dan kunnen (oud-) leerlingen vragen aan u voorleggen 
over uw beroep en/of studie. We zouden het ook om die reden op prijs stellen om u als ouder/verzorger 
ook aan te melden.  
  

 
Registreren ouders op sgweredi-hv.DeDecaan.net 
 
U kunt pas inloggen op de website als u zich heeft aangemeld. Dat 
aanmelden is een eenmalige actie en heel eenvoudig. 
 
✓ Ga naar www.sgweredi-hv.dedecaan.net > knop Inloggen 
✓ Onder het kopje “nog niet geregistreerd? ” klikt u op “ouder/verzorger” 
✓ Er wordt u gevraagd om uw eigen gegevens en de gegevens van uw kind(eren) in te vullen. Dat 

is nodig om misbruik van de site te voorkomen. Bij het registreren heeft u het leerlingnummer en 
de klas van uw kind(eren) nodig.  

✓ Nadat u alles heeft ingevuld ontvangt u een e-mail met een link. Klik op de link om uw registratie 
te bevestigen.  

✓ U kunt nu inloggen. 
✓ Er wordt ook een mailtje gestuurd naar uw kind om uw registratie te laten bevestigen. Zodra uw 

kind u heeft bevestigd als zijn/haar ouder kunt u ook het keuzeproces van uw kind volgen. 
 

Of bekijk deze uitlegvideo: https://www.youtube.com/watch?v=zX3m0M4cFl0 
 

 
We gaan ervan uit dat u bij aanvang van de ouderavond reeds aangemeld bent op deze website. Mocht 
dit niet lukken dan helpen wij u graag het halfuur voorafgaand aan de ouderavond.  
 

http://www.sgweredi/
https://www.youtube.com/watch?v=zX3m0M4cFl0

