
        
        
        
        

            
     
Stage klas 11, gekoppeld aan EWS, beroepen-oriëntatie of bedrijfsstage  Oktober 2022 

 

Beste leerlingen van de 11e klas, 

 

Zoals je weet ga je dit schooljaar een of twee schoolweken stagelopen. 

De stage valt in de periode van 03 april t/m 14 april 2023 

De voorbereiding van je stage houdt het volgende in: 

1. Je gaat op pad met de brief van school om een geschikte stageplek te krijgen. Je kunt het 
beste eerst bellen. 

2. Hierbij zijn de volgende punten van belang: 
a. Kies een organisatie die je kunt koppelen aan je EWS, een stage waar je meer over een 

bepaald beroep/studie te weten komt of in een voor jou interessant bedrijf 
b. Probeer zolang de stageplaats nog niet door school is goedgekeurd een tweede optie 

achter de hand te hebben 
c. Als je er zeker van bent een plaats gevonden te hebben, vul je de gegevens van je stage-

adres in op de stageovereenkomst. Vergeet niet om een handtekening te vragen bij de 
vertegenwoordiger van het bedrijf. 

d. Je levert de stageovereenkomst uiterlijk op woensdag 1 februari in. Eerder is heel fijn! 
e. Controleer of alles goed is ingevuld en stop het in de rode brievenbus bij het secretariaat. 

Bedenk dat je nog toestemming moet krijgen voordat de stageplek definitief is. 
 

3. Lees de instructies uit het stageboekje goed door en doe wat er in het boekje staat. Het 
boekje is je hulpmiddel tijdens de stage. 

4. Je schrijft een sollicitatiebrief/mail naar het door jou gekozen stagebedrijf (zie ook toelichting 
in het boekje). Van ons krijg je bericht of jouw keuze akkoord is. Voor vragen kun je bij ons 
terecht via de mail stages@svszeist.nl. 

5. Op de achterkant vind je alle belangrijke data op een rijtje. Alle documenten staan op de 
schoolsite: www.svszeist.nl/onderwijs/stages.aspx 
 

Succes met de voorbereiding! 

 

Kirsty Handels en Maria Naerebout, stagecoördinatoren 

http://www.svszeist.nl/onderwijs/stages.aspx


stages@svszeist.nl         z.o.z. 

 
Informatie over stage klas 11     2023 

EWS, Beroepen-oriëntatie, Bedrijfsstage  
Tijdlijn 

10 t/m 14 oktober Voorlichting in de klas over de stage in de periode les, uitreiken benodigde 
documenten  

Stageformulieren Op website school: https://www.svszeist.nl/Onderwijs/Stages.aspx.  

 

5 oktober  Ouders krijgen informatie over de stage op de ouderavond 

 

14 oktober tot   Zoeken naar een stageplek aan de hand van de adressenlijst of bij jou  

1 februari 2023  in de buurt   
 

Vanaf 10 januari Spreekuren voor begeleiding om een stageplek te zoeken (lichtkrant) 

 

1 februari  Uiterste inleverdatum stagecontract bij de administratie. Eerder is fijn! 

 

1 februari tot Indien geen stageplek een gesprek met de coördinatoren en word je op een  

27 maart  stageplek ingedeeld 

 

Stage lopen  03 april 2023 tot en met 14 april 2023 

 

Verslag inleveren Uiterlijk maandag 17 april 2023 in de witte kist bij het secretariaat 

Stagepresentatie Maandag 17 april tijdens de periode-les 

 

Contact:  stages@svszeist.nl, brievenbus bij administratie, spreekuren Kirsty en Maria 
(zie lichtkrant)       z.o.z. 

mailto:stages@svszeist.nl
https://www.svszeist.nl/Onderwijs/Stages.aspx.%20klas%2011
mailto:stages@svszeist.nl

