
Betreft: Stage klas 11 
 
 
Beste leerlingen, 
 
 
Zoals jullie weten krijgen jullie in juni de gelegenheid om, als onderdeel van het lesplan van onze 
school, twee weken stage te lopen.  
 
Wij willen jullie stimuleren om een stage te vinden die in het verlengstuk ligt van je eindwerkstuk en 
daar dus een verdieping en verrijking op kan zijn. Voor de een zal dit meteen een voor de hand 
liggende stageplek in het vizier brengen. Voor een ander zal dat minder makkelijk zijn, maar denk ‘out 
of the box’; als je bijvoorbeeld een prentenboek aan het maken bent, kan een stage bij een uitgeverij 
je stimuleren en helpen. Ook kunnen dergelijke stages tot interessante ontmoetingen leiden.  
 
De koppeling met je eindwerkstuk is geen verplichting; als je graag een beroeps oriënterende- of een 
bedrijfsstage wilt doen, heb je die mogelijkheid ook. 
 
Om jullie ‘workload’ te verlichten, zal er geen presentatieavond zijn en schrijven jullie geen apart 
stageverslag. Als je stage past bij je eindwerkstuk, neem je die ervaring mee in het geheel en beschrijf 
je het proces in je logboek. Als je een beroeps oriënterende- of bedrijfsstage doet, schrijf je hier een 
apart stage logboek over. Jullie ontvangen de reflectievragen voor tijdens de stage nog. 
 
Nieuw dit schooljaar is de stage terugkomdag op maandag 17 juni. Je bent die dag op school en zult 
reflecteren op je stage, zodat je er de resterende dagen nog meer uit kunt halen en je werkt verder 
aan je eindwerkstuk/logboek. Voor de leerlingen die in het buitenland stage lopen, vervalt de 
terugkomdag. 
 
De leerlingen die mee hebben gedaan aan de uitwisseling, kunnen volstaan met één week stage en het 
bijwonen van de terugkomdag. Ze mogen er natuurlijk wel twee weken van maken. Wij raden dat aan, 
vooral omdat een stage vaak pas verdiept in de tweede week. 
 
Na de vakantie zullen wij de klassen langskomen voor vragen.  
Via de site kan je de stageovereenkomst downloaden.  
 
 
Veel succes en groeten van 
 
Christa van Kan (c.vankan@svszeist.nl) 
Sietske Galama (s.galama@svszeist.nl) 
Stage coördinatoren 
 
 
Praktische informatie op een rijtje: 

 Stage is van 11 t/m 21 juni 2019 

 Gemiddeld 6 uur per dag (9x6= 54 uur totaal) 

 Inleveren stageovereenkomst: vrijdag 17 mei 

 Terugkomdag maandag 17 juni 

 Inleveren logboek:  
op maandag 1 juli als apart stage logboek (als je stage niet aan je eindwerkstuk gekoppeld is), 
op woensdag 17 juli (als onderdeel van eindwerkstuk) 

 Stagebegeleiders: 
11A dhr. G. Poolman /11B mw. E.Bruil /11C dhr. F. Lutters /11D mw. M.Scheffers 
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