Stage-informatie leerjaar 4
Beste ouder/verzorger,
In het vierde leerjaar van het vmbo, mavo-Xtra, kader en basis beroepsgerichte leerweg is er een
stage van twee weken. Deze is van maandag 26 oktober t/m vrijdag 6 november.
Uiterlijk vrijdag 2 oktober moet het stagecontract zijn ingeleverd bij de stagecoördinator van het
profiel van de leerling.
Doel van de stage
• De stagiair kan zich een beeld vormen van de organisatie van een bedrijf, de beroepen en functies
die in het bedrijf voorkomen.
• De leerling die nog niet zeker is van zijn/haar keuze, kan uitproberen of het werk bevalt.
• De leerling maakt kennis met de branche.
• De leerling traint zijn/haar sociale vaardigheden.
• De leerling doet enige ervaring op in het werkveld.
Duur van de stage
De leerlingen zijn gedurende 10 werkdagen op het stage-adres. De stage-uren moeten conform
Arbo-norm van het bedrijf worden vervuld. Op de zaterdag mag ook gewerkt worden.
Afhankelijk van de leeftijd kunnen leerlingen per dag voor de volgende uren worden ingezet:
➢ Voor leerlingen die 14 jaar zijn geldt 7 uur per dag;
➢ Voor leerlingen die 15 jaar zijn geldt 7,5 uur per dag;
➢ Voor leerlingen die 16 jaar zijn geldt 8 uur per dag.
Verzekering
De leerlingen zijn gedurende de gehele stageperiode verzekerd, mits het stagecontract is getekend
en niet wordt afgeweken van de werktijden die wettelijk bepaald zijn.
Legitimatiebewijs
De leerlingen zijn verplicht om een kopie van hun legitimatiebewijs af te geven bij het bedrijf.
Begeleiding
Vanuit de school wordt het contact tussen de leerling en het stage-adres onderhouden door de
stagedocent. Wanneer op het stage-adres onoplosbare problemen ontstaan, kan de stage worden
afgebroken door de stagedocent en/of praktijkbegeleider.
Stagewerkmap
De leerling krijgt een eigen stagewerkmap die een aantal opdrachten bevat die worden uitgewerkt in
een verslag. Tijdens de stage mag er gewerkt worden aan het verslag, dat uiterlijk donderdag
27 november moet zijn ingeleverd bij de stagecoördinator van het profiel van de leerling.
Stagebeoordeling
Tijdens de stage wordt door de stagedocent één keer een beoordelingsgesprek gevoerd met de
leerling en werkbegeleider. Deze vult samen met de leerling en stagedocent een beoordelingslijst in
die in de stage-werkmap te vinden is. Het cijfer moet voldoende zijn en is onderdeel van het PTA.
Stagemogelijkheden
De leerling zoekt zelf, afhankelijk van de gekozen studierichting, een stageplaats uit.
Stagevergoeding
Er wordt geen stagevergoeding gegeven, eventueel een kleine attentie.

