Stage nieuwsbrief
Wist u dat…?


(bijna) Alle Fase 5 leerlingen de
eindpresentatie hebben gehad op
school of op locatie bij het bedrijf!



Alle leerlingen geslaagd zijn voor
de branche winkelmedewerker.



Opbrengst van de Goede Doelen
dag is geworden: €2646,45
Bedankt voor jullie bijdrage voor
het Inloophuis Toon in Waalwijk



De stagecoaches de komende
weken weer gesprekken hebben
met de Fase 3 en 4 leerlingen voor
de stages na de zomervakantie.



Onze leerlingen Fase 5 ons bijna
gaan verlaten. Maar eerst nog de
diploma uitreiking op 21 juni as voor
leerlingen en ouders.



Rectificatie: de aangekondigde
netwerkborrel zal pas na de
zomervakantie op Met
plaatsvinden. Per abuis is 8 juni
genoemd, waarvoor excuses.

Bosmaaier Examen:
In de afgelopen maanden zijn een aantal leerlingen vanuit groen voorbereid om
het bosmaaier examen. Eerst oefenen rondom MET om de vaardigheden onder
de knie te krijgen. Waarna ze dan ook daadwerkelijk een hele dag op zijn
gegaan voor het echte examen. Alle materialen en beschermingsmiddelen
worden dan ook goed gebruikt. Wat knap hoe het allemaal is verlopen!
Gefeliciteerd. Jullie zijn geslaagd! Bedankt Prinsentuin college!!

Examens
Afgelopen weken zijn de leerlingen van Fase 5 gestart met de eindexamen
opdrachten. Het eindexamen bestaat vaak uit een branche examen en een
eindpresentatie. Tijdens de eindpresentatie laten de leerlingen zien wat ze aan
vaardigheden en kennis hebben geleerd. Ze geven een presentatie over de hele
schooltijd. Hoe kwam je binnen in Fase 1 en hoe ga je nu van school af in Fase 5.
Dit kan ook op locatie bij je stageplaats. En heel soms krijg je dan op dat moment
ook je contract. Dat is heel bijzonder!

Begeleidingstip!
De eindbeoordelingen komen
er weer aan. U kunt dit alleen
invullen of samen met de
stagecoach van MET.

Laatste stagedag Fase 3: 20 juni
2018
Laatste stagedag Fase 4: 14 juni
2018

