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stage D&P, BB3 en KB3

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Om de leerlingen een deel van het ‘echte beroepsleven’ te laten ervaren, lopen de
leerlingen van BB3 en KB3 D&P elke 6 weken lang op de woensdagmiddag stage bij
een bedrijf of instelling. Voor de SDV’ers kan dit ook ’s avonds bij een sportvereniging
zijn.
Hiervoor maken ze een sollicitatiebrief die door de stagebegeleider gemaild zal worden
naar de bedrijven/instellingen/verenigingen. Een week voordat de stage begint moet
de leerling zelf contact opnemen met het stageadres.
Op woensdag hebben de leerlingen les tot 12.00 uur, daarna kunnen ze pauzeren en
vervolgens om 12.30 uur naar hun stage fietsen. Ze werken tot het tijdstip dat ook
andere werknemers naar huis gaan (dit kan soms in overleg anders zijn).
De leerlingen krijgen binnenkort een stageboek met opdrachten die ze moeten
uitvoeren. Het is belangrijk dat ze deze meenemen naar hun stageadres en laten
invullen/ondertekenen (i.v.m. verzekering).
Na afloop van de 6 weken stage komen de leerlingen één woensdagmiddag op school
om hun verslag (4 stageverslagen per jaar) af te maken en om een nieuwe
sollicitatiebrief te schrijven. Vervolgens gaan ze weer 6 woensdagmiddagen naar een
ander stageadres. Wij proberen de leerlingen stage te laten lopen in de verschillende
sectoren: techniek, economie, groen, zorg en sport.
Soms wil een bedrijf graag dat de leerling een hele dag komt, bijvoorbeeld als een
busje met werknemers ‘s morgens vertrekt en ’s middags pas terugkomt. Een leerling
mag dan ook 2 hele dagen in een vakantie stagelopen. Hij of zij heeft dan wel een hele
periode de woensdagmiddag vrij. Ook als uw dochter/zoon bij familie/kennissen
kan/wil stagelopen dan is dat bespreekbaar.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Wanneer er toch nog vragen zijn
over de stage dan kunt u altijd mailen naar: g.meyerink@noordik.nl
Met vriendelijke groet,

Gerrit Meijerink
Stagecoördinator D&P

