Aan: de stagecoördinator van uw organisatie
Zeist, april 2022

Onderwerp: zorgstage
Geachte mevrouw/heer,

Elk schooljaar zijn er vanuit de Stichtse Vrije School stageprojecten. De zorgstage is voor de
leerlingen uit de 4e klas van het voortgezet onderwijs (15-16-jarigen). Deze brief is een introductie van
de stagedoelstelling en -gegevens om de leerlingen te ondersteunen bij het vinden van een stageplaats.
De keuze voor uw organisatie heeft de leerling gemaakt.
Doelstelling stage
De Stichtse Vrije School Zeist geeft voortgezet onderwijs op vmbo-t, havo- en vwo-niveau.
De school wil kennis verbinden met creatieve en sociale vaardigheid door leerlingen met de praktijk
van het beroepsleven te laten kennismaken. Zo volgen de leerlingen in het 3e leerjaar een winkelstage
en in het 4e een zorgstage. “Zorg” nemen wij hier als breed begrip; zorg dragen voor medemensen,
dieren of groen/natuur.
De leerling draait dagelijks mee en krijgt door eigen onderzoek inzicht in de doelstelling, structuur en
doelgroep/klantenkring van uw zorginstelling/organisatie. Hiervoor kan de leerling uw medewerkers
met vragen over hun beroepskeuze benaderen.
Uitvoering
De stage vindt plaats gedurende 2 weken in de periode van maandag 30 mei t/m vrijdag 17 juni 2022.
De exacte data verschillen per klas. De leerling is ongeveer 5 uur per dag aanwezig en doet (vrijwillig)
werk dat past bij de leeftijdsfase en opleiding. U kunt de leerling onder begeleiding betrekken bij
zoveel mogelijk aspecten van het werk in uw organisatie. De stage wordt vanuit school door een
docent begeleid. Tijdens de stage wordt u zeker gebeld en kan de begeleider van school langskomen.
Tot slot
Als u besluit een stageplaats aan te bieden, dan is de leerling via school verzekerd. Voor informatie of
vragen kunt u met ons contact opnemen. Wij hopen dat de leerling bij u aan de stage kan beginnen!
Met een vriendelijke groet,
STICHTSE VRIJE SCHOOL
Christa van Kan en Kirsty Handels
stagecoördinatoren
t: 030-2040290
e: c.vankan@svszeist, k.handels@svszeist.nl

