Stage nieuwsbrief

Whats-App video opname

We besteden dit jaar veel
aandacht aan contacten met
werkgevers en het zoeken naar
een baan. Daar hoort jezelf leren
presenteren ook bij. We weten
hoe belangrijk de eerste indruk is.
Daarom is onderstaande activiteit
ook een verplicht onderdeel van
Ik wil graag na de MET gaan werken in de
groenvoorziening.
Hiervoor heb ik VCA nodig. Ik probeer dat dit
schooljaar te behalen

het lesprogramma.
Werkgevers willen snel een beeld
krijgen van de persoon die
solliciteert. Dat kan op een

Evaluatie stageperiode 1
De maand december komt weer dichterbij en staat in het teken
van het evalueren van de eerste stageperiode en het vinden van
een nieuwe stage voor periode 2. Voor de leerlingen een
spannend moment.

moderne en unieke manier.
Daarom gaan we gaan de
komende weken aan de slag met
het maken van een WhatsApp
video opname. De afgelopen
periode hebben al heel wat

We kijken terug op de eerste periode door met de leerling en de
werkvloerbegeleider samen te kijken naar de leerpunten. Door
goed met elkaar te evalueren helpen we elkaar om weer stappen
te maken in de goede richting. Het is hopelijk ook een moment
om de leerling een pluim te geven. Een stukje waardering is op
zijn plaats als er hard is gewerkt!

leerlingen hier ervaring mee op
gedaan. Ze vonden het spannend
maar het viel achteraf toch ook
wel mee.

Bedankt !!!!!!!
Via deze weg willen we alle bedrijven

Dat kan op allerlei manieren.

Dat laten we graag aan u als

bedanken voor de stagebegeleiding van

werkgever over. Hopelijk bent u tevreden over wat de leerling voor

het afgelopen jaar. Dank voor het

het bedrijf kon betekenen!

geduld, de tijd en de samenwerking
tijdens de geboden stages. Mede dankzij
uw inzet hebben onze leerlingen weer
stappen gemaakt en kunnen ze zich
voorbereiden in periode 2 van dit
schooljaar.
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