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

 

 

 

 

Datum:   13 januari 2023 

Kenmerk: KM222300214/FIL 

Betreft:  Stageweek 3 mavo 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3 mavo,  

 

Zoals aangekondigd, vindt in de week van 23 tot en met 27 januari 2023 de 

beroepsoriënterende stage plaats. In deze week hebben leerlingen geen school, maar 

ervaren op locatie hoe het is om te werken in een bepaalde beroepsrichting. Wij hopen dat 

leerlingen op die manier kunnen ontdekken of een bepaalde studie of werkomgeving wel of 

juist niet bij hen past. Voor de stage wordt dit jaar samengewerkt met CityShapers. Een 

netwerk van jongeren dat zich vrijwillig inzet voor mensen in Haarlem en omgeving die het 

minder goed hebben. 

 

Stage-indeling 

Na de herfstvakantie is CityShapers tijdens de mentorles naar onze school gekomen om de 

stage(plaatsen) te introduceren. Leerlingen konden vervolgens doorgegeven of zij voor een 

eigen stage zouden gaan of stage wilden lopen bij een van de stages die CityShapers 

aanbood. Hierbij kon een top-5 worden aangegeven. Begin deze week hebben leerlingen via 

de mail de indeling ontvangen. Het is helaas niet mogelijk om van stageplaats te wisselen. 

Bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke top-5.  

 

Beoordeling 

Uiterlijk 3 februari leveren leerlingen de stage-opdrachten en de vlog bij hun mentor in. 

Leerlingen worden naast de stage-opdrachten en de vlog ook beoordeeld op hun CV en 

motivatiebrief. Het beoordelingsformulier vinden leerlingen in hun stageboekje dat ook als 

bijlage is opgenomen. Het eindcijfer van de stage telt voor 10 procent mee als SE-cijfer voor 

het onderdeel ‘Oriëntatie op leren en werk’ voor het vak maatschappijleer. Dit cijfer wordt 

meegenomen naar 4 mavo. Is een leerling te laat met het inleveren van de opdrachten, dan 

worden punten ingehouden. Let op: blijft uw kind zitten in 3 mavo, dan blijft het cijfer in 4 

mavo niet staan. De stage wordt dan komend jaar opnieuw gedaan.  

 

Afwezigheid 

Leerlingen die door omstandigheden (door ziekte bijvoorbeeld) niet op hun stageadres 

kunnen verschijnen, wordt verzocht tijdig te bellen naar hun begeleider van je stageplaats of 

CityShapers én naar school. Loopt uw kind tegen bepaalde zaken op je stage aan en komt 

hij/ zij hier samen met de stagebegeleider niet uit, dan kunnen zij uiteraard terecht bij hun 

mentor, decaan (a.filius@schoter.nl) of coördinator (m.joost@schoter.nl). 
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Wij wensen uw kind veel succes en hopen dat iedereen een leuke en leerzame ervaring zal 

hebben. Voorafgaand aan de stage zullen leerlingen van CityShapers vanuit het team van 

CityShapers bericht ontvangen met praktische zaken als de stagetijden en contactgegevens 

van de stagebegeleider. Voor leerlingen die stagelopen bij CityShapers is door hen verplicht 

gesteld dat zij vooraf (telefonisch) kennismaken met de stagebegeleider, aangezien dat bij 

deze groep leerlingen uiteraard nog niet is gebeurd.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor aanvullende vragen kunt u 

contact opnemen met ondergenoemden.  

 

Bijlage: stage-opdrachten 3 mavo  

 

Vriendelijke groet,  

 

Mentoren 3 mavo  

Docenten maatschappijleer  

Team CityShapers 

Michael Joost, coördinator 234mavo 

Anouk Filius, decaan  

 

 


