Stage nieuwsbrief
Beste mensen,

Feestelijke opening

We willen jullie uitnodigen voor een evenement
waarbij kinderen van MET-praktijkonderwijs
Waalwijk en de kinderen van Aamaghar,een
kleine school in de bergen van Nepal,de
hoofdrol spelen. We hebben kunst gemaakt uit
2 werelden. De ene helft van het schilderij is
geschilderd door een leerlingen van Met en de
andere helft is, na een lange reis ,beschilderd
door een kind in Nepal.
De schilderijen zijn ongeveer 120 bij 40 of 80 bij
60 centimeter groot.
Op 29 november zijn we te gast bij Rabobank
De Langstraat om samen met jullie deze
kunstwerken d.m.v. een veiling van eigenaar te
laten wisselen. Het zou leuk zijn u daar te
mogen ontmoeten .Een bijzondere mogelijkheid
om een kleurrijk stuk aan je wand te hangen en
zo onze verbondenheid dagelijks te zien.
Extra dimensie vormt de aanwezigheid van Jaïr
Ferwerda, bekend van de talkshow van Jinek.
Hier kunt U meer informatie vinden:
www.lightoflife.nl

“In stilte was er al gestart bij Met Praktijkonderwijs Waalwijk, maar nu mag het van
de daken: We hebben MBO1!”
Dit was de aanhef van een artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 10 november
2018. Onder toeziend oog van vele genodigden werd gevierd dat Met nu MBO1
opleidingen verzorgt.
Het was een gezellige drukte op vrijdagmiddag tijdens de bedrijven contactmiddag. Met
het doorknippen van een lint zijn de Entree-opleidingen op Met officieel een feit. Na
verschillende korte speeches konden de genodigden kennis maken met twee nieuwe
leeromgevingen te weten; een lokaal logistiek en een uitgebreid lokaal constructie. De
uitbreiding betreft oefenplekken voor electro- en installatietechniek. Tijdens de
speeches werd het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en het
bedrijfsleven benadrukt. Door de invoering van verschillende assistentenopleidingen is
het voor de leerlingen van Met nu ook mogelijk om direct aansluiting te vinden met
MBO2.
Onze schoolbus is weer voorzien van nieuwe
bedrijfslogo’s. De sleutel voor de nieuw
bestickerde schoolbus is officieel in ontvangst
genomen. Voor de betalende bedrijven is een
banner ter beschikking gesteld. Dankzij uw
initiatief kunnen wij onze leerlingen vervoeren
naar bedrijven en ze kennis laten maken met de
“echte wereld”.
U kunt contact met ons opnemen als u uw bedrijf
aan leerlingen wilt laten zien. We komen graag een
kijkje nemen!

In de komende maand zullen wij afspraken
met u maken over de stagebeoordelingen
van periode 1. Het is belangrijk dat onze
leerlingen feedback krijgen. We hopen dat
u tijd vrij wilt maken om uw ervaringen te
delen met de leerlingen en hun
stagecoach.

Begeleidingstip!
Als uw stagiair een opdracht heeft
afgerond, bespreek dan hoe de
opdracht is verwerkt en wat het
resultaat was. Bij een goed resultaat
doet een compliment wonderen!
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