
 

 
 
 
 
WINKELSTAGE NEGENDE KLAS      november 2020 
 
 
Beste leerling van de 9e klas, 
 
 
Zoals je misschien weet, ga je dit schooljaar in maart 2 weken stagelopen. 
Deze winkelstage is: van 1 maart t/m 12 maart 2021  
 
Het gaat om een oriëntatiestage die je alleen doet, dus niet met een ander van school. Je gaat 
ervaren hoe het is om in een winkel te werken en hoe jij daar zelf van kunt leren. 
 
We kunnen er niet omheen dat we nu rekening moeten houden met covid-19. We hebben winkels 
die altijd stagiaires van onze school nemen, gepeild en ze wilden graag ook dit jaar stagiaires 
aannemen. Dat is fijn, maar ook jij kunt redenen hebben die het zoeken van een stage bemoeilijken. 
Je kunt hiervoor persoonlijk contact opnemen met Luuk of Christa. 
 
De voorbereiding van je stage houdt het volgende in: 
Je gaat op pad met de brief van school om een geschikte winkelstageplaats te krijgen. Je kunt ook 
eerst bellen of mailen. 
Hierbij zijn deze punten van belang: 

a. Kies winkels die je interesseren, waarvan je graag de producten zou willen verkopen. 
b. Probeer zolang de stageplaats nog niet is goedgekeurd, ook bij een tweede winkelier een 

stageplaats te krijgen. 
c. Noem de “covid situatie”, benoem hoe die voor jou is en vraag hoe de winkel ermee om 

gaat. 
 

Als je er zeker van bent een plaats gevonden te hebben, vul je de gegevens van je stageadres in op de 
stageovereenkomst, je laat de winkelier het formulier ondertekenen  en je levert het zo snel mogelijk 
in. Gebruik hiervoor de rode brievenbus bij het secretariaat. 
 
De uiterlijke inleverdatum voor de stageovereenkomst is 22 januari 2021. Eerder is heel fijn, ook 
voor jezelf! 
Bedenk dat we nog toestemming moeten geven voordat het definitief is! Vergeet niet het adres zelf 
ook te noteren. 
 
Je ontvangt binnenkort een stageboekje waarin alles nogmaals uitgelegd staat en wat je ‘handleiding’ 
vormt tijdens de stage en bij het schrijven van het verslag.  
 
Veel succes met de voorbereiding! 
Luuk van Tiem en Christa van Kan (stagecoördinatoren) 
l.vantiem@svszeist.nl    c.vankan@svszeist.nl  
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