
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorgers(s) van de leerlingen van leerjaar 4 vmbo basis en kader 

 

Datum : 27 september 2022 
Betreft : Uitnodiging ouderavond leerjaar 4 vmbo basis en kader 
Ref : JKW/JOL22-131  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  
 
Het is zover: je hebt een stageplek gevonden en het stagecontract is getekend! De stage begint op 
woensdag 5 oktober. In deze brief meer informatie hierover.  
 
Doel stage 
Het doel van de stage is dat je leert in levensechte situaties en ervaringen opdoet waardoor je een 
completer beeld krijgt van het beroepenveld.  
 
Stageperioden  
We werken met twee perioden en met twee verschillende stageplekken, zodat je de mogelijkheid hebt 
om zoveel mogelijk verschillende opdrachten op de werkplek uit te voeren en verschillende ervaringen 
opdoet. De eerste periode loopt van oktober tot aan de kerstvakantie en de tweede periode loopt van 
januari t/m maart. De stagedocent bereid je voor op de stage en aan het einde van de stageperiode 
vindt er een evaluatie plaats.  
 
Vereisten en praktische zaken  

- De stagedag valt onder de onderwijstijd en daarvoor geldt als op een reguliere schooldag ook de 
aanwezigheidsplicht.  

- Wanneer je ziek bent, meld je ouder/verzorger je ziek op school en op de stageplek.  
- De stagedag valt op woensdag en moet een invulling hebben van +/- 7 uur per dag. Dit hangt af 

van de stageplek en de werkzaamheden.  
- Op de stageplek voer je onderdelen van de keuzedelen uit. De opdrachten die niet op de 

stageplek uitgevoerd kunnen worden, voer je op school uit.   
- De stage gaat in de toetsweken door. 
- De stage gaat niet door in de schoolvakanties. 

 
Beoordeling (PTA) 
De stage valt (gedeeltelijk) onder de keuzedelen. De opdrachten en beoordeling hiervan is in handen 
van de vakdocent van het betreffende profiel vak. Halverwege en aan het eind van de stage vertel je in 
een driegesprek met de praktijkvakdocent en mentor wat je geleerd hebt. Zij beoordelen de stage aan 
de hand van een beoordelingsmatrix waar onder andere op tijd komen, collegialiteit en flexibiliteit (goed 
werknemerschap) een onderdeel van vormen. De stage moet met een V (voldoende) worden afgesloten 
om het School Examen af te kunnen sluiten.  
  



 

 

 
Begeleiding 
De praktijkdocenten komen met regelmaat op stagebezoek en hebben regelmatig contact met de 
stagebegeleider op de stageplek. 
 
Wij wensen je een leerzame en fijne stage toe.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Janine Klein Willink directeur vmbo 
Marije Jol afdelingsleider vmbo en praktijkdocenten BWI, PIE, E&O en Z&W 
 


