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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3 mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   20 december 2019 

Kenmerk: 192000174/EMD 

Betreft:  Stage 2019 

 

  

Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Tijdens de MOL gesprekken op dinsdag 9 en 10 december j.l., merkten wij dat er behoefte 
was aan aanvullende informatie over de stage die die leerlingen in 3 mavo zullen volgen.  
 
De stage vindt plaats in de week van 9 tot en met 13 maart 2020. De stageweek is geen 
schoolweek, maar een buitenschoolse werkweek. Leerlingen zullen tijdens de gehele week 
werkervaring opdoen in een bedrijf, op een kantoor of bij een instelling naar eigen keuze. Het 
is een voorbereiding op de keuze voor hun vakkenpakket en de vervolgopleiding. Na afloop 
presenteren leerlingen de ervaringen die zij tijdens de stage hebben opgedaan aan hun 
mentor.  
 
Beoordeling  
De stage is onderdeel van de Beroepenoriëntatie voor LOB in 3 mavo en zal meegenomen 
worden in het cijfer (afgerond op 1 decimaal) voor Maatschappijleer in 4 mavo voor het 
onderdeel ‘Oriëntatie op leren en werk’. De stage is dus direct een eerste cijfer dat meetelt 
voor het eindexamen Maatschappijleer. Doublanten lopen opnieuw stage.  
 
Eisen stageplaats  
Het is de bedoeling dat leerlingen zelf een stageplaats vinden. Uiterlijk in de week na de 
herfstvakantie, zullen leerlingen van hun mentor een stagemap ontvangen. De stagemap is 
als kopie toegevoegd. Aan de stageplaats worden de volgende eisen gesteld:  

• Ten minste 36 uur; 

• Verdeeld over 5 dagen;   

• Wij willen dat leerlingen echt iets nieuws leren, dus niet:  
o Bij hun eigen bijbaantje; 
o Bij een eenmanszaak; 
o Bij familie (uitzondering: iemand anders binnen dit bedrijf begeleidt de stage);  
o Op Het Schoter.  

• Uren die zijn gemist dienen in eigen tijd te worden ingehaald. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van de voorjaarsvakantie en de meivakantie.  

 
Opdrachten  
In de stagemap zijn een zestal opdrachten opgenomen die leerlingen ter voorbereiding op 
hun stage uitvoeren. Ook tijdens de stage zullen leerlingen per dag opdrachten krijgen. Het 
is de bedoeling dat leerlingen bij het uitwerken van de vragen zowel aandacht besteden aan 
de inhoud, als aan de verzorging van het geheel. De stagemap dient uiterlijk een week na de 
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stage bij de mentor te worden ingeleverd. De stage wordt zowel door de stagebegeleider 
vanuit het stagebedrijf als door de mentor beoordeeld. De stagemap versturen wij ook in 
deze mail. 
 
Presentatie 
Na afloop van de stage presenteren leerlingen samen met een klasgenoot hun ervaringen 
aan de mentor, een docent maatschappijleer of aan de decaan. Leerlingen maken hiervoor 
een powerpointpresentatie. De eisen hiervoor staan in de map beschreven. De presentatie 
maakt onderdeel uit van het eindcijfer.  
 
Stagebegeleiding  
Door school worden leerlingen gekoppeld aan een stagebegeleider vanuit school. Deze 
stagebegeleider is de contactpersoon als er iets mis dreigt te gaan en zal tijdens de stage 
ten minste eenmaal contact opnemen/ de stage bezoeken om de voortgang te bespreken. 
Mochten leerlingen door omstandigheden niet op hun stageadres kunnen verschijnen, dan is 
het verzoek om dit tijdig aan te geven bij zowel de begeleider als aan school. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor aanvullende vragen kunt u 
contact opnemen met ondergenoemden.  
 
   
Met vriendelijke groet,  
 
Ellen Eggermond    decaan mavo  
Martine Elsinga    coördinator 2, 3 en 4 mavo  
Joost van het Kaar conrector  brugklassen en mavo 
 
 


