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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van de klassen  

die les hebben van mavo 3. 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 5 november 2015  

 

 

Betreft: Beroepenstage mavo 3 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van en leerlingen uit klas mavo 3, 

 

Dit jaar is het kiezen van een sector en het examenvakkenpakket voor uw zoon of 

dochter met het oog op de vervolgopleiding na mavo 4, erg belangrijk. Een aantal 

leerlingen heeft al een idee over een toekomstig beroep of heeft al een duidelijke 

voorkeur voor een bepaalde beroepssector. Er zijn ook leerlingen die nog niet weten 

welke kant ze op willen of zich geen voorstelling kunnen maken van een eventueel 

beroep. 

 

Toch moeten allen aan het eind van het examenjaar 4 een keuze maken in verband met 

toelating tot de vervolgopleiding of (bij doorstromen naar havo 4) voor de keuze van het 

vakkenpakket op de havo. Vanuit het decanaat zullen de leerlingen daarbij worden 

begeleid. In navolging van de voorgaande, met succes gehouden beroepenstages voor 

klas 3, gaan wij nu voor de dertiende keer de beroepenstage organiseren. Deze opdracht 

telt voor het eindexamen mee als een Grote Praktische Opdracht en moet daarom 

voldoende worden afgerond.  

 

Deze stage- of meeloopdag is gepland op vrijdag 15 januari 2016. Elke leerling moet 

voor die dag zelf een bedrijf en een begeleider in het bedrijf zoeken. De begeleider kan 

laten zien wat het beroep inhoudt en kan vertellen welke capaciteiten en vaardigheden 

vereist zijn. Bovendien kan duidelijk gemaakt worden welke studie een goede aansluiting 

geeft, welke eisen er aan de werknemers van het bedrijf gesteld worden, hoe een 

sollicitatieprocedure verloopt, enz. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het 

beroep en het bedrijf, krijgen de leerlingen een stagewerkboekje mee waarin algemene 

vragen staan en waarin zij verslag kunnen doen van een af te nemen interview. De 

beroepenstage mag niet onder begeleiding van de eigen ouder(s)/verzorger(s) 

plaatsvinden. 
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Werkwijze voor de organisatie van de meeloopdag: 

- elke leerling zoekt een begeleider in de beroepsrichting die hem/ haar interes-

seert; 

- de invulstrook waarop de gegevens van de begeleider staan, dient uiterlijk 8 

december bij de decaan te worden ingeleverd; 

- ieder zorgt ervoor dat duidelijk is hoe laat hij/ zij verwacht wordt en waar hij/ zij 

verwacht wordt. Dit wordt in de eerste schoolweek van 2016 per e-mail naar het 

bedrijf bevestigd, waarbij een begeleidende brief van school (staat klaar op 

Magister) wordt toegevoegd; 

- op de beroepenstage dient het stageboek als leidraad. Dit wordt door de leerling 

ingevuld en op Magister ingeleverd. 

 

Wij hopen op een leuke en leerzame dag,  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Mevr. R. de Lang decaan Vinkeveen lan@hetvlc.nl 

Dhr. E. Hoogstad decaan Mijdrecht hst@hetvlc.nl  

 

 

 

 

 

Invulstrook voor de beroepenstage op vrijdag 15 januari 2016 (niet bij vader of 

moeder).  

Inleveren uiterlijk dinsdag 8 december a.s. (mag ook via de e-mail). 

 

Naam leerling:........................................................................... Klas.............. 

 

Naam begeleider:......................................  Beroep begeleider:................................ 

 

Telefoon bedrijf/begeleider........................... Naam bedrijf:...................................... 

 

E-mail bedrijf:...................................................................... 
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