Praktische informatie voor de leerling over de stage klas 10

Dit jaar ga je een zorg- of beroepsoriënterende stage lopen.
Deze stage is van maandag 20 mei t/m 29 en 3 en 4 juni 2019.
Je werkt 5 á 6 uur per dag.
De bedoeling is om inzicht te krijgen in wat het werk betekent en wat het van mensen vraagt.
Welke kwaliteiten zijn voor dit werk nodig en welke competenties?
Je gaat ervaren wat het is om in de zorg of bij een bedrijf te werken; ervaringen waar je later
uit kunt putten als je gaat werken.
Deze vorm van “actief leren” kan op verschillende manieren bijdragen aan je persoonlijke
ontwikkeling zoals:
 Je krijgt inzicht, kennis en begrip over werken in een (zorg)instelling
 Je leert dat je andere mensen kan helpen en iets voor hen kan betekenen
 Je kunt je eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken
 Je krijgt mogelijk meer zicht op je studie-of beroepskeuze.
De stagebegeleiders zijn :
10a mw. Y.Kleinendorst
10b mw. E.Bruil
10c mw. C.van Kan/ I.van der Biezen
10d mw. S.Galama
Belangrijke data om alvast te noteren:
Uiterste inleverdatum stage overeenkomst is op vrijdag 12 april 2019.
Inleverdatum stageverslag is op donderdag 6 juni 2019.
Stagepresentatie avond is op donderdag 6 juni 2019 om 19.00 u.
Voor vragen of problemen neem je contact op met de stagecoördinator en tijdens de stage kan
dat ook met je begeleider op school (zie boven).
mail: c.vankan@svszeist.nl
mob.: 06-43731582
Alle formulieren en ook een Engelse versie staan op de schoolsite. Ga naar www.svszeist.nl,
onderwijs, stages en dan naar klas 10.
Jullie ontvangen nog een stageboekje met de uitgebreide instructies en een logboek.
Ik hoop dat jullie een leuke en leerzame tijd tegemoet gaan en wensen je succes!

Ook namens de begeleiders,
stage coördinator
Christa van Kan
Stichtse Vrije School

