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Aan het stage adres 

Eindhoven, 14-09-2022 
Betreft: stage klas 10ab (4de leerjaar VMBO-t).

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Gedurende het voortgezet onderwijs van de vrijeschool wordt regelmatig 
geprobeerd om leerlingen ervaringen mee te geven die hen de mogelijkheid 
geven om zich een beeld van de maatschappij te vormen. Tijdens de lessen 
wordt hierop teruggekeken en de opgedane kennis toegepast waar mogelijk is. 
 
De stage voor de leerlingen van klas 10A  en 10B is van 20 maart t/m 
24 maart 2023 
 
Deze stage zien wij als een oriëntatie op de maatschappij. De bedoeling is dat 
de leerlingen al in het voortgezet onderwijs uit eigen ervaring een aantal 
bedrijven c.q. instellingen enigszins van binnen leren kennen. 
Aan het eind van de stage wordt aan u gevraagd om een evaluatieformulier in 
te vullen. 
De leerlingen maken een verslag van hun stage en zullen op een nader te 
bepalen datum een presentatie geven van hun ervaringen voor de 
schoolgemeenschap en belangstellenden. 
 
Waar gaat het om: 
• de leerling tracht inzicht te krijgen in de organisatiestructuur; 
• de leerling doet zoveel mogelijk praktijkervaring op; 
• de leerling dient verschillende werkzaamheden te verrichten; 
• er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de werktijden; 
• een vaste begeleider / begeleidster vanuit de instelling is gewenst; 
• de leerling maakt een verslag; 
• de leerling zal in een presentatie vertellen over zijn ervaringen bij de 

stage; 
 
U zult begrijpen dat u, gezien de leeftijd en werkervaring van onze leerlingen, 
geen volwaardige arbeidskracht mag verwachten. 
Vanuit de school zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallen en wettelijke 
aansprakelijkheid bij een stage in Nederland. Voor buitenlandse stages dragen 
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de ouders van de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid een verzekering af te 
sluiten. 
 
Het Novalis College gaat er van uit dat de instelling erop toeziet dat de leerling 
de regels van de Arbo-wet die van toepassing zijn in de instelling naleeft. 
Wij hopen dat u onze leerling de gelegenheid kunt geven veel facetten van uw 
instelling te leren kennen. 
 
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 mij. 
 
Voor vragen kunt U contact opnemen met mij opnemen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw welwillendheid en medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mw. I. Krugers 
Stage-coördinator 
e-mail: i.krugers@novalis.nl 
 
 
Bijlagen:  

1. formulier overeenkomst stage  (in 2-voud) (1 exemplaar dient de 
leerling in te leveren op school vóór 26 januari 2023 

2. evaluatie formulier (de laatste stagedag a.u.b. ingevuld meegeven aan 
de leerling). 
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