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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het vierde leerjaar  

 

 

Haarlem, 17 september 2021 

Betreft: stage 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Omdat wij loopbaan- en beroepsoriëntatie in het VMBO belangrijk vinden lopen alle leerlingen van 

de verschillende leerwegen in leerjaar 4 van 13 t/m 24 december 2021 stage (onder voorbehoud 

en met uitzondering van donderdag 23 december want dan willen wij met de gehele school naar 

het kerstcircus, u zult daar nog tijdig informatie over ontvangen). De leerlingen van de 

basisberoepsgerichte leerweg die al lintstage lopen, mogen dit doen bij hetzelfde stagebedrijf. 

 

Stagecontracten worden via de mentoren uitgedeeld aan de leerlingen. De deadline voor het 

inleveren van het stagecontract is vrijdag 26 november. Leerlingen worden hier in de mentor- en 

LOB lessen op voorbereid en begeleid. Mocht uw kind het contract op 26 november nog niet 

hebben ingeleverd dan zal er een individuele afspraak na schooltijd gemaakt worden met de 

mentor om dit alsnog te regelen.  

 

U kunt uw kind ondersteunen bij het vinden van een stageplek door samen te kijken op internet, 

in gesprek te gaan over de wensen rondom de stage, te bellen naar bedrijven of door bijvoorbeeld 

langs te gaan bij bedrijven. De verantwoording van het vinden van een stageplek ligt uiteraard bij 

uw kind maar sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig.  

 

Houd er rekening mee dat een leerling zonder stagecontract geen stage mag lopen, ze zijn dan 

onverzekerd. Heeft uw kind het stagecontract al ingeleverd dan kunt u deze e-mail negeren. De 

leerlingen maken tijdens en na de stage een verwerkingsopdracht in de vorm van een stageboekje 

dat zij ook via de mentor zullen ontvangen. Mentoren en docenten bezoeken de leerlingen tijdens 

de stage en de ervaring leert dat leerlingen dit zeer waarderen. De stage moet naar behoren 

worden afgesloten.  

 

Als er nog vragen zijn kunt u met ondergetekende r.stienstra@spaarnecollege.nl  

of de mentor contact opnemen. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

de heer R. Stienstra 

afdelingscoördinator bovenbouw 
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