Richtlijnen stageverslag klas 11c

RICHTLIJNEN STAGE VERSLAG klas 11c.
1. In een schrift schrijf je je ervaringen op en wat je dagelijkse bezigheden zijn. Aan
de hand van deze aantekeningen maak je een verslag.
2. Na de stage presentatie (op woensdag 24 maart 2021) werk je het verslag nader
uit.
3. Het verslag dient uiterlijk 28 maart 2021 digitaal aangeleverd te zijn bij je
mentor.
4. De mentor beoordeelt de stage aan de hand van het ingevulde evaluatieformulier
door het stage bedrijf; de presentatie en het verslag.
De leerling schrijft ook een reflectie uit het verslag in het Plus Document.
5. De cijferbeoordeling van deze stage telt mee bij het vak L.O.B. en is een
handelingsdeel dat voldoende moet zijn afgetekend.

INSTRUCTIE VERSLAG
Je maakt het verslag in Word  lettertype: Verdana punt 11.
Het verslag bestaat uit minimaal 700 en maximaal 1500 woorden en wordt in
verhaal-vorm opgesteld. Het wordt dus géén opsomming van de antwoorden op
onderstaande vragen.
Je reflectie uit je stage verslag, zet je in het Plus Document.
1.

Titelpagina

2.

Inleiding

3.

Stage beschrijving

– naam instelling/ bedrijf
– eigen naam
– naam van je school
– klas
– datum van afsluiting van je verslag
– Volledige na(a)m(en) begeleiders/ begeleidsters van je stageadres

Noem naam, adres en soort instelling/ bedrijf waar je stage liep. Ook de volledige
naam van de stagebegeleider. Je spreekt je dank uit naar het stage bedrijf.
Je bespreekt waarom je gekozen hebt voor deze instelling/ dit bedrijf, of het je
eerste keuze was etc.; wat je verwachtte bij de aanvang van de stage.
Je schrijft in het kort op wat je gedaan hebt en wat je daarbij het meest is
opgevallen. Gebruik hiervoor je dagelijkse aantekeningenschriftje als
basismateriaal.
Hoe zag je dagprogramma er uit? Schrijf in grote lijnen op wat je activiteiten
waren. Welke opdrachten heb je tijdens de stage gekregen? Hoe heb je die
uitgevoerd en wat waren de resultaten? Wat is jou het meeste opgevallen? Heb je
zelf een goed idee kunnen toevoegen aan je stagebedrijf?
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4.

Reflectie

5.

Fotomateriaal of andere afbeeldingen.

Je geeft hierbij aan wat er voor jou veranderd is als je terugkijkt op je stagetijd.
In hoeverre heb je verantwoordelijkheid gekregen en hoe ben je daar mee om
gegaan. Wat heb je ervan geleerd?
Wat vond je van de instelling/ het bedrijf, het soort werk en de mensen waar je
mee samengewerkt hebt. Heb je aan deze stage iets naar je eigen toekomst toe?

Het is een mooie aanvulling om foto’s of een andere afbeelding in je verslag toe te
voegen, die duidelijk met jouw stage te maken hebben.
Ook wanneer er geen toestemming is foto’s te maken i.v.m. de privacy zal er toch
materiaal zijn die je verslag kan aankleden en ondersteunen.

VEEL SUCCES!
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