
      
      
      
      

Eindhoven, 15-12-2023 
Betreft: bedrijf- of fabriek stage

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Gedurende het voortgezet onderwijs van de vrije school 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 bedrijf- of fabriek stage voor dit schooljaar is van maandag 20 t/m vrijdag 31 
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 enigszins van binnen leren 
kennen. In klas 11 bestaat de mogelijkheid dat leerlingen op eigen verzoek een beroeps- of 
studie oriënterende stage kiezen. 
 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leerling bij uw bedrijf stage zou mogen lopen. 
 
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 5 april 2023 een presentatie 
geven van hun ervaringen voor de schoolgemeenschap en belangstellenden. U bent hierbij, 
onder voorbehoud, van harte uitgenodigd. Het exacte tijdstip is nader te bepalen door de 
mentor en zal met u gecommuniceerd worden.  
 
De school heeft met deze stage o.a. de volgende doelstellingen: 

• Kennis maken met een bedrijf waar reeds al interesse van de leerling voor is, gericht op 
een evt. vervolgopleiding. 

• Kennismaking met de massaproductie methoden van de hun bekende consumptie 
goederen. Dit kan bijdragen, aan een bewustere houding ten aanzien van het dagelijkse 
consumptiepatroon. 
 

U zult begrijpen dat u, gezien de leeftijd en de werkervaring van onze leerlingen, geen 
volwaardige arbeidskracht mag verwachten. 
 
Vanuit de school zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. 
Het Novalis College gaat er van uit dat het bedrijf erop toeziet dat de leerling de regels van de 
Arbo-wet en de geldende maatregelen van het RIVM die van toepassing zijn in het bedrijf 
naleeft. 
 
De leerling zal tijdens de stage week ook bezocht worden door een stagebezoeker van school.  

 
Bezoekadres: 
Sterrenlaan 16 
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5602 BB Eindhoven 
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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. 
Wij hopen dat u onze leerling de gelegenheid kunt geven veel facetten van uw bedrijf 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 voor 26 januari 2023 in 
bij de stage coördinator. 
 
Voor vragen kunt U contact opnemen met mevrouw I. Krugers, stage-coördinator 
i.krugers@novalis.nl 
 
 
Op de website www.novalis.nl vindt u meer info over de stages. 
 
Bij voorbaat dank voor uw welwillendheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding, 
Mevrouw I. Krugers 
Stage-coördinator 
 
 
 
Bijlagen: 
- Formulier overeenkomst stage. (in tweevoud: 1 exemplaar voor uw 
   administratie, 1 exemplaar voor de leerling (voor 26 januari 2023) 
- Evaluatieformulier. (vrijdag  31maart 2023 a.u.b. ingevuld meegeven aan de 
   leerling. De leerling voegt deze toe aan het stageverslag welke moet worden ingeleverd bij de 
mentor) 
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