Stage informatie klas 10ab

STAGE INFORMATIE Klas 10A en 10B
schooljaar 2021 – 2022
STAGE VAN maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met de
maatschappij. Dit doen we natuurlijk ook tijdens de lessen en/of projecten,
maar het wordt niet ´echter´ dan via praktische stages de maatschappij in.
Tijdens de lessen kijken we terug op de stageperiode en passen de opgedane
kennis, waar mogelijk, toe.
Alle leerlingen maken, aan de hand van opdrachten, een stageverslag. Aan het
eind van de stage heeft de stagebegeleider een evaluatiegesprek met de
leerling. Tijdens dit gesprek vullen zij samen het evaluatieformulier in.
De leerlingen van klas 10A en 10B volgen een sociale stage. Mocht er gekozen
worden voor een stage richting vervolgopleiding, dan gebeurt dit altijd in
samenspraak met de mentor. De stage omvat 35 uur gedurende één
werkweek.
De stage-coördinator van de school voorziet de leerling van de nodige
informatie. De leerling is en blijft zelf verantwoordelijk voor de
sollicitatieprocedure. Waar nodig biedt de school ondersteuning.
De stage-coördinator beoordeelt of de stageplaats geschikt is (afstand, soort
werkzaamheden etc.).
Als afronding geven de leerlingen een presentatie waarin ze hun ervaringen
vertellen aan medeleerlingen, ouders, docenten, stagebegeleiders en andere
belangstellenden. Deze datum wordt in overleg met mentoren en teamleiders
tijdig gecommuniceerd.
Een stage bij een vrije basisschool is alleen toegestaan wanneer de leerling
daar zelf op school heeft gezeten.
De leerling is via school W.A. verzekerd.
Wij gaan ervan uit dat de stages volgens deze planning kunnen plaatsvinden.
Mochten maatregelen rondom Covid-19 onverhoopt veranderen, dan brengen
wij iedereen zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Gezien het onzekere karakter van Covid-19 en een grotere voorbereiding,
hebben wij besloten dat de buitenlandstages helaas niet doorgaan.
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Angelique Brandt, stage-coördinator
a.brandt@novalis.nl
Bijlagen:
• Brief aan het stageadres (2 pagina’s enkelzijdig)
• Stage overeenkomst (in 2-voud: 1 ex. voor stageadres; 1 ex. voor school)
• Evaluatieformulier door het stage adres in te vullen
•
Richtlijnen voor het verslag.
NB: Het stagecontract en het evaluatieformulier zijn eventueel ook beschikbaar in het Engels.
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