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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 3 Mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   24 november 2017 

Kenmerk: 17083/FIL 

Betreft:  Stage 2018 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Graag informeren wij u hierbij over de stage die leerlingen van 3 mavo volgen in het kader 

van loopbaanoriëntatie- en begeleiding. 

 

De stage vindt plaats in de week van 12 tot en met 16 februari 2018. In die week zullen alle 

roosterlessen komen te vervallen, zodat leerlingen de tijd hebben om vijf dagen lang mee te 

lopen met een bedrijf, school of instelling naar keuze. Het is slim om de stage te gebruiken 

om te ervaren of een bepaald beroep (en bijbehorende studiekeuze) wel of misschien juist 

ook helemaal niet past.   

 

Het vinden van een geschikte stageplaats is een proces dat tijd kost. Het is daarom van 

belang om op tijd te starten met solliciteren. Tijdens Nederlands zal gewerkt worden aan het 

opstellen van een CV en motivatiebrief.  

 

De opdracht 

Tijdens de mentorles (uiterlijk 1 december) ontvangen leerlingen een stagemap met daarin 

de week- en dagopdrachten. De weekopdrachten kunnen al voorafgaand aan de stage 

worden gemaakt. De dagopdrachten worden ingevuld op de stagedagen zelf.  

 

Leerlingen gaan zelf op zoek naar een stageplaats. De stage wordt goedgekeurd als die 

aansluit bij de interesse van de leerling en er met het bedrijf afspraken zijn gemaakt waarbij 

de leerling ten minste vijf dagen per week, vijf uur per dag meeloopt. De afspraken worden 

opgeschreven op de stagekaart (zie bijlage 1 in stagemap) en ingeleverd bij de mentor.    

 

Iedere leerling krijgt een stagebegeleider vanuit school toegewezen. Deze stagebegeleider 

kan worden ingeschakeld bij calamiteiten en zal minimaal eenmaal per week contact hebben 

met het stagebedrijf. Na afloop van de stage kan de stagemap met de afgeronde opdrachten 

bij de begeleider worden ingeleverd voor een beoordeling. De stage dient met ten minste 

een 6,0 te worden afgerond. Onvoldoende stages moeten worden herkanst in verband met 

de overgang.    
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Belangrijke data 

Inleveren stagekaart   16 januari 2018 

Stage     12 t/m 16 februari 2018  

Inleveren stagemap   22 februari 2018  

 

Bij ziekte of calamiteiten is het van belang dat leerlingen direct contact opnemen met het 

stagebedrijf. Ouders wordt verzocht om de melding van hun zoon of dochter op school door 

te geven. Wij verzoeken u om hierbij hun stagebegeleider en mentor te vermelden, zodat ook 

zij op de hoogte kunnen worden gebracht. Op die manier kan samen naar een passende 

oplossing worden gezocht. Voor vragen kunt u terecht bij de mentor, coördinator of decaan.  

 

Wij wensen alle leerlingen een leerzame en succesvolle stageweek toe! 

 

Vriendelijke groet, mede namens mevrouw Eggermond (coördinator mavo)   

 

Anouk Filius 

Decaan tto, vwo, havo, mavo 

 


