Stage nieuwsbrief
gezocht:
stages
voor leerlingen
vanaf 15 jaar !!
15 jarigen voor 1 dag op stage
“Meneer, wanneer mag ik nou stage lopen?
Steeds vaker krijgen we verzoeken van leerlingen uit fase 3 om kennis te mogen
maken met bedrijven en instellingen. Een logische vraag als je bedenkt dat onze
leerlingen graag met hun handen werken. Dat heeft ons ertoe gebracht om voor
15 jarige leerlingen voor één dag in de week een stageplek te zoeken. Zo bouwen
we op van 1 dag in fase 3, naar 2 dagen in fase 4 en 4 dagen in fase 5.
Op school hebben we de leerlingen eerst voorbereid op een bezoek en een
gesprek met een stagebedrijf. Daarna hebben we gekeken naar mogelijke
stageplaatsen. Hierin speelt de wens van de leerling een belangrijke rol. Je bent
veel meer gemotiveerd als je je eigen stage mee uit mag zoeken.
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Ik kom graag informatie geven
over mijn bedrijf aan een groep
geïnteresseerde leerlingen.

Ik wil graag een groepje leerlingen
in mijn bedrijf ontvangen en een
rondleiding geven.

In mijn bedrijf heb ik ruimte voor een
leerling om stage te lopen.

ik ben op zoek naar een werknemer .

Ik heb een idee voor
Met –Praktijkonderwijs.

Wij staan open voor uw suggesties en
werken graag met u samen aan een
sociaal verantwoorde samenleving.

Op dit moment worden veel bedrijven benaderd voor een stageplaats en gelukkig
hebben velen inmiddels hun medewerking al verleend. Misschien komt er een
verzoek bij u binnen, of heeft u zelf een stageplaats in de aanbieding.
Begeleidingstip!
Het is belangrijk om op tijd te kunnen beginnen met het ontdekken waar je goed
in bent en waar je ondersteuning bij nodig hebt. Op deze manier werken we aan
een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
Misschien wilt u op een andere manier iets betekenen voor onze leerlingen, of uw
bedrijf eens in de picture zetten? Kijk dan eens naar wat voorbeelden in de kolom
hiernaast en neem contact met ons.

Als u twijfelt of de leerling de
opdracht heeft begrepen, vraag
dan of de leerling het aan u kan
vertellen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling!
Stageteam Met Praktijkonderwijs.

De herfstvakantie is van
maandag 16 t/m vrijdag 20
oktober. In deze week lopen
onze leerlingen geen stage.
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