
 

 

 

 

 

 

 

Aan de stage coördinator van deze instelling   

 

Zeist, oktober 2016 

 

Betreft: Winkelstage van de Stichtse Vrije School. 

  

Geachte mevrouw /meneer, 

 

In dit schooljaar vindt er vanuit de Stichtse Vrije School een Winkelstage plaats van 6 maart t/m 

17 maart 2017. De stage is bedoeld voor de leerlingen uit de 9e klassen. (Het gaat om 14 tot 15-

jarigen vergelijkbaar met VMBO-T/HAVO/VWO leerlingen in de 3e klas van andere middelbare 

scholen). Deze brief is een introductie van onze school om de leerlingen te ondersteunen bij het 

zelfstandig vinden van een stageplaats. De keuze voor een kennismaking met uw winkel is door 

de leerling zelf gemaakt. De school moet uiteindelijk goedkeuring verlenen aan deze keuze 

voordat de afspraken definitief zullen zijn. 

 

De Stichtse Vrije School is een school voor voortgezet onderwijs te Zeist. De school vindt het 

van groot belang dat naast kennis ook creatieve en sociale vaardigheden aan bod komen in het 

leerplan. Daarom wordt veel waarde gehecht aan stages. Zo volgen de 9e klas leerlingen twee 

weken een winkeloriëntatie stage. Deze stage is onderdeel van een eerste beroepsoriëntatie.  

 

Voor de leerling uit de 9e klas vindt de school het van belang dat deze ‘proeft' aan een 

kleinschalige beroepssituatie met een actieve klantinteractie, zoals je die aantreft in een winkel. 

Het is de bedoeling dat hij/zij een leuke en goede werkervaring opdoet en zich voldoende kan 

oriënteren. 

Daarnaast gaat het om het inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een winkelbedrijf door drie 

kleine onderzoekjes. De leerling krijgt allereerst vragen mee over de hoofdactiviteiten van de 

onderneming, de verkoop. Ten tweede is er een kleiner aantal vragen over de aanvullende 

nevenactiviteiten van de onderneming. Ook zult u daarbij, mede met het oog op de 

beroepsoriëntatie, geïnterviewd worden over uw beroepsloopbaan. 

Naar verwachting zal de leerling tevens een goede vorming opdoen door enige dienstverlening. 

Het is dan ook niet de bedoeling dat de leerling ‘geld verdient'.  

 

De stage vindt dus plaats van maandag 6 maart t/m vrijdag 17 maart 2017. 

 

De opzet is dat de leerling in overleg met u, ongeveer 5 uur per dag ‘meedraait' en daarbij 

werkzaamheden doet die passen bij de leeftijd. (Licht, niet industrieel werk). 

 

 

 



De school hoopt van harte dat u bereid zult zijn: 

 uw kennis en ervaring te tonen en daarover te vertellen;  

 de stagiair kennis te laten maken met zo veel mogelijk verschillende aspecten van het 

bedrijf; 

 de stagiair te begeleiden en zo nodig te helpen; 

 duidelijke afspraken te maken over bovenstaande punten 

Anderzijds zal de stagiair voor u betekenen: 

 een extra paar handen; 

 een extra meedenkend hoofd; en 

 (hopelijk) levendigheid en enthousiasme. 

 

Tijdens de stage wordt er in ieder geval telefonisch contact opgenomen om te horen hoe de stage 

verloopt of de begeleider komt langs voor een bezoek. 

Voor algemene informatie of problemen tijdens de stage kunt u de stagebegeleider bereiken. 

 

Als u besluit de stageplaats te verlenen, dan is het wellicht goed te weten dat de school voor de 

leerling een verzekering heeft. Ook vragen wij u een gegevensblad in te vullen met uw NAWT 

gegevens voor onze administratie. Vlak voor de stage ontvangt u nog een bevestiging vanuit 

school. 

 

Wij wensen u en de leerling een goede, vruchtbare en plezierige periode toe! 

 

Hopende op uw medewerking en graag tot informatie bereid, 

 

 

Met een vriendelijke groet,  

namens de stagebegeleiding, 

 

De coördinator voor de winkelstage, 

Mw. C. Van Kan       

Tel. :  030 20 40 290 (school) 

  06 43731582 (privé) 

Mail: c.vankan@svszeist.nl 

 


