
 

 
 

 

 Doetinchem, 27 februari 2023  Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van de 

leerlingen in Mavo-4 die het vak LO2 

volgen 

          

 

 

 

 

Referentie: 2023-011/Issa/Hrni 

 

Betreft: belangrijke informatie examenjaar LO2 

 

 

 

Geachte ouder(-s), verzorger(-s), 

 

Via deze brief wil ik u graag informeren over enkele activiteiten en data die belangrijk zijn in 

deze laatste periode voor het vak LO2. Het gaat daarbij om praktische opdrachten (PO’s), die 

afgerond worden met een cijfer en die uiteindelijk het eindexamencijfer zullen gaan vormen. 

Enkele van onderstaande activiteiten vallen onder de noemer Bewegen & Regelen, waarbij niet 

de rol als beweger centraal staat, maar juist de rol van organisator en regelaar. 

 

Wedstrijdbezoek de Graafschap 

Op maandagavond 13 maart 2023 of op vrijdagavond 7 april 2023 gaan alle leerlingen LO2 naar 

een voetbalwedstrijd in de eerste divisie tussen de Graafschap en PEC Zwolle of Heracles. Deze 

wedstrijd begint om 20.00 uur. Alle leerlingen worden om 19.00 uur bij de hoofdingang van het 

stadion verwacht. Welke van de twee data het wordt zal zo snel als kan bekend gemaakt 

worden.  

Van deze avond moeten de leerlingen een verslag maken. Leerlingen die niet bij de wedstrijd 

aanwezig kunnen zijn, worden geacht op eigen initiatief een andere topsportwedstrijd bij te 

wonen en daar een verslag van te maken.  

LO2-ers die graag naar een andere topsportwedstrijd toe willen gaan, dienen ruim van te voren 

hun plannen kenbaar te maken, zodat de docent voor een goede opdracht kan zorgen. 

 

EHBO 

In periode 3 zal er tijdens een viertal lessen aandacht besteed worden aan EHBO. Het gaat 

hierbij niet om een officiële cursus met geldig diploma, maar om een introductie in de EHBO. Er 

worden enkele basisvaardigheden geleerd die praktisch getoetst zullen worden. 

 

Praktijkstage 

Gedurende het schooljaar lopen alle leerlingen die het vak LO2 volgen een praktijkstage van 10 

klokuren bij een sportclub of vereniging. Ook is het mogelijk om de stage te lopen op de 

basisschool waar de leerlingen hebben gezeten.  

Het gaat hierbij om een assisterende rol naast een trainer of docent. De leerlingen hebben 

hierover inmiddels informatie ontvangen, die ook met de betreffende begeleider gedeeld dient 

te worden.  

Als het goed is zijn alle LO2-ers ondertussen begonnen aan hun stage. Wilt u dit checken bij uw 

zoon of dochter. Het vak LO2, dus ook de stage, dient te zijn afgerond op 24 april 2023. 
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Lesgeven in de brugklas 

Vanaf de achterliggende kerstvakantie geven alle leerlingen LO2 een keer een gymles aan een 

brugklas. Ze verzorgen in de les alleen een begin of eindspel en dus geen hele les.  

In de LO2-lessen voorafgaand, zal er aandacht besteed worden aan de benodigde didactische 

vaardigheden. De leerlingen leggen zelf contact met docenten van het Panora Lyceum of het 

Houtkamp College om afspraken te maken over hun lesgeef-moment. 

 

Survivalrun 

Ter afsluiting van het schooljaar nemen alle leerlingen LO2 deel aan de survivalrun van Jan in’t 

Touw in Zelhem/IJzevoorde. Een uitdagend parcours van zo’n 5 km lang, vol hindernissen, 

moet bedwongen worden en staat natuurlijk symbool voor de schooltijd vol hindernissen 

richting het examen. Deze survivalrun staat gepland op zondag 12 maart 2023. De starttijd van 

deze dag zal rond 11.00 uur zijn. 

U bent natuurlijk al van harte uitgenodigd om bij de survivalrun te komen kijken. 

 

Inhalen van openstaande opdrachten 

Sommige LO2-ers hebben door ziekte of blessures nog niet alle opdrachten kunnen afronden. 

Het gemis van een cijfer kunt u herkennen aan de code ‘Inh’  in Magister. Overal zal echter een 

cijfer moeten staan om het vak LO2 af te kunnen sluiten. Leerlingen die nog onderdelen moeten 

inhalen dienen hierover zelf met de docent afspraken te maken. 

 

Bovenstaande onderdelen vinden gedeeltelijk plaats tijdens de lessen, rondom een toetsweek 

ter vervanging van de theorietoetsen en in de “eigen” tijd.  

Wilt u de data en activiteiten die genoemd zijn in deze brief noteren in uw agenda’s.  

 

Naast alle genoemde activiteiten zijn er andere praktijkonderdelen die dit jaar de revue 

passeren zoals flagfootball, ultimate frisbee, freerunning, judo, rekstok/trapeze, ringenzwaaien 

en eventueel tennis. Een mooi en vol programma dus! 

 

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u aanvullende 

vragen hebben dan hoor ik dit graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arthur Isselman, docent LO2 

arthur.isselman@achterhoekvo.nl 
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