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STAGE INFORMATIE Klas 10C, 10D en 10E 
schooljaar 2022-2023      
 
Stage van 20-03-2023 t/m 31-03-2023.  
 
Tijdens het leertraject op het Novalis College vinden wij het belangrijk dat leerlingen kennis 
maken met de maatschappij. Wij doen dat niet alleen tijdens de lessen en/of projecten, maar 
vinden het ook nodig dat zij daadwerkelijk in de maatschappij via stages praktisch bezig zijn.  
Tijdens de lessen wordt hierop teruggekeken en de opgedane kennis toegepast waar mogelijk 
is. 
Van de stage moeten leerlingen, aan de hand van opdrachten, een verslag maken en het 
Plusdocument invullen. Aan het eind van de stage wordt aan de stagebegeleider gevraagd om 
een evaluatiegesprek te houden met de leerling en een evaluatieformulier in te vullen. 
 
De leerlingen van klas 10C, 10D en 10E volgen een sociale stage bij een zorginstelling, of een 
stage gericht op hun vervolgopleiding. Dit laatste alleen in overleg en met goedkeuring van de 
stage-coördinator. 
 
De stage-coördinator van de school voorziet de leerling van de nodige informatie, maar de 
leerling is zelf verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure. Indien nodig helpt de school 
daarbij. 
De stage-coördinator beoordeelt of de stageplaats geschikt is (afstand, soort werkzaamheden 
etc.) Eventueel wordt hierover met de leerling contact opgenomen. 
Tijdens de stage neemt een contactpersoon van de school contact op met de stage verlenende 
instelling om te vragen hoe het met de leerling gaat. Dit kan een leraar of een ouder (in 
opdracht van de mentor) zijn. 
De leerlingen geven bovendien een presentatie op 5-04-2023, waarin ze hun ervaringen 
vertellen aan medeleerlingen, ouders, docenten, stagebegeleiders en andere belangstellenden. 
 
Voor de sociale stage geldt dat een stage bij een vrije basisschool alleen gedaan mag worden 
indien de leerling daar zelf op school heeft gezeten.  
 
De leerling is via school W.A. verzekerd. Indien de stage in het buitenland plaatsvindt, is de 
school hier niet voor verzekerd. De ouders dienen zelf voor een verzekering te zorgen. 
 
I.Krugers, stage-coördinator  
I.krugers@novalis.nl 
 
Bijlagen: 
• Brief aan het stage adres 
• Formulier stage overeenkomst (in 2-voud: 1 ex. voor stage adres; 1 ex. voor school) 
• Evaluatieformulier  
• Richtlijnen voor het verslag. 

           Bezoekadres: 
Sterrenlaan 16               
Postbus 1073                                   
5602 BB Eindhoven 
 
T +31(0)40-2969310 
post@novalis.nl 
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