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Betreft: stage

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers,
De leerlingen uit het derde leerjaar zullen dit jaar een arbeidsoriënterende stage moeten doen.
Een dergelijke stage houdt in dat uw kind als het ware ervaart hoe het is om te werken. De
oriëntatie ligt bij deze stage dus nog op het verrichten van arbeid en niet op het beroep zelf. Het
is wel toegestaan dat leerlingen zich al richten op een beroep dat hen interessant lijkt.
Er zijn vanwege dit karakter van de stage dan ook eigenlijk geen beperkingen waar de stage
aan moet voldoen. De enige voorwaarden zijn dat uw kind twee weken kan werken binnen een
bedrijf en hierover een stageverslag inlevert.
Het vinden van een stagebedrijf moet om deze reden dan ook niet heel moeilijk zijn, er zijn in
principe altijd bedrijven bereid om leerlingen stage te laten lopen (denk aan Kruidvat, Albert
Heijn, Hema). Mocht uw kind liever ergens anders stage lopen, iets wat meer uitdaging biedt,
dan zal er iets meer zoekwerk aan vooraf gaan.
Als een leerling een stageplek gaat benaderen, is het handig als hij/zij de gegevens van school
zowel als van zichzelf bij de hand heeft. Van belang is dat het stagebedrijf verteld wordt om
welke periode het gaat. Verder laat de leerling weten dat hij /zij tijdens de stage opdrachten
moet vervullen aan de hand van een stageboek en dat er van het bedrijf verwacht wordt dat
een medewerker een evaluatie invult over het verloop van de stage.
De leerling dient zelf een stageadres te zoeken. Hoe eerder bekend is waar de leerling stage
gaat lopen, hoe beter. De mentor dient zo snel mogelijk het stageadres van uw kind te weten.
De leerlingen krijgen van school een stageboek waarin verschillende opdrachten staan die uw
kind zal moeten maken. Het is de bedoeling dat uw kind het boek elke dag bij zich heeft op
stage. Voor het vak Nederlands moeten de leerlingen ook een stageverslag schrijven. Dit verslag
moet met minimaal een voldoende beoordeeld worden. Aan welke eisen dit verslag moet
voldoen wordt tijdens de les uitgelegd.
Indien er nog vragen zijn kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,
S. Horstink
Stage coördinator
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