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Eindhoven,  15-12-2022 
Betreft: Informatie winkelstage klas 9

Geachte heer/mevrouw, 
 
Één van onze leerlingen (3e leerjaar voortgezet onderwijs; klas 9 van het Novalis College) is 
naar u toegekomen met de vraag om in uw winkel twee weken stage te mogen lopen.  
Wij stellen het zeer op prijs als deze leerling bij u stage zou kunnen lopen.  
Hierbij een korte toelichting: 
 
In het voortgezet Vrije Schoolonderwijs wordt ernaar gestreefd om de leerlingen ervaringen 
mee te geven zodat zij zich een realistisch beeld van de maatschappij vormen.  
In klas 9 (14-15 jarigen) volgen onze leerlingen een winkelstage van twee weken. 
 
In de periode van 20-03-2023 t/m 31-03-2023 wordt de winkelstage gevolgd.  
De bedoeling van de winkelstage is dat de leerlingen de gelegenheid krijgen om kennis te 
maken met de detailhandel. De opgedane kennis en ervaring wordt opgenomen in het LOB 
dossier.  
De bediening van klanten en het evt. bedienen van de kassa behoren tot het leren van 
belangrijke vaardigheden. Welke mogelijkheden een leerling geboden zal worden is mede 
afhankelijk van de winkelier waar de leerling stage loopt.  
In de stage week moeten de leerlingen ook een verslag maken van de werkzaamheden, de 
geleerde begrippen omschrijven, en iets zeggen over de organisatie van de winkel. 
(zie aandachtspunten verslag winkelstage die de leerling ontvangen  heeft). 
Aan het eind van de stageweek wordt u verzocht het evaluatie formulier in te vullen en aan de 
leerling mee te geven. 
 
Het verslag en het evaluatie formulier wordt op 11-04-2023 door de leerling op school 
ingeleverd, bij de mentor. 
 
De leerling zal tijdens de stage week ook bezocht worden door een stagebezoeker van school. 
Deze persoon informeert of de stage naar wens verloopt. Dit kan een leraar zijn of een ouder 
van een klasgenoot in opdracht van de mentor. 
De werktijden kunnen in overleg met u worden geregeld, maar wij gaan uit van de 
openingstijden van de winkel. 
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Het is de bedoeling dat de leerling onder werktijd gelegenheid krijgt om informatie in te winnen 
voor het verslag. 
De leerling hoeft geen koopavonden te werken maar in overleg met u en de leerling kan dit wel 
tot de mogelijkheden behoren. Als uw winkel op maandag gesloten is kan gevraagd worden of 
de leerling op zaterdag komt werken.  
Wel gaan wij ervan uit dat de leerling 2 x 35 uur werkt gedurende deze periode. 
Wij verzoeken u de werktijden op de stage-overeenkomst in te vullen. De stage-overeenkomst 
dient ingevuld op school te worden ingeleverd. Als de stage-overeenkomst niet wordt ingeleverd 
kan er geen stage plaatsvinden vanwege arbo/verzekeringseisen. 
De leerlingen zijn in Nederland vanuit de school W.A. verzekerd, lopen zij stage in het 
buitenland dan regelen ouders de verzekering op particuliere basis. 
 
Verder verzoeken wij u met de stagiair regelmatig contact te hebben gedurende de 
stageperiode t.a.v. inwerken, begeleiding en nazorg. 
Het Novalis College gaat ervan uit dat u er op toeziet dat de leerling de regels van de Arbo-wet 
die van toepassing zijn in uw winkel naleeft. 
 
Indien u onze leerling wilt plaatsen verzoeken wij u de overeenkomst  in tweevoud te tekenen 
en één exemplaar aan de leerling mee te geven; de leerling levert deze in bij de stage-
coördinator. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de stage coördinator: 
Mw. I. Krugers  (i.krugers@novalis.nl) 
Op de website www.novalis.nl treft u alle informatie aan t.a.v. de stages (o.a. doel. 
ziekmelding, presentatie etc.). 
 
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank, 
 
Mw. I. Krugers 
Stage-coordinator 
i.krugers@novalis.nl 
 
Bijlage: stageovereenkomst in tweevoud 
Evaluatieformulier (31-03-2023 ingevuld meegeven aan de leerling) 
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