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Aan de ouders/verzorger van klas 2

Onderwerp: Bliksemstage 2018
Beste ouders/verzorgers,
Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &

Net zoals verleden schooljaar gaan wij met de leerlingen van de 2e klas op bliksemstage, de naam
is te danken aan de korte duur van deze stage.

Banket, TTO

De klassen 2A, 2C, 2D en 2G gaan op dinsdag 5 juni 2018 bliksem stagelopen.
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam

De klassen 2B, 2E en 2F gaan op dinsdag 19 juni 2018 bliksem stagelopen.

(020) 579 71 90
www.hubertusberkhoff.nl
Datum
17-05-2018

Ons leek het leuk om eens bij verschillende bedrijven rond te kijken hoe het er allemaal aan toe
gaat.
De leerlingen krijgen, nadat de bedrijven bekend zijn, een brief mee waarin staat naar welk bedrijf zij
toe gaan, deze wordt meestal zo’n 1 week voor de aanvang van de bliksemstage verstuurd per Magister of meegeven aan de leerling.
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De leerlingen gaan op één ochtend kennis maken met een bezoek aan een hotel, restaurant of bakkerij.
Wij verdelen de leerlingen in groepen van tussen de 9 en 11 leerlingen, afhankelijk van de groepsgrootte.
De leerlingen zullen bij de bedrijven eerst ontvangen worden voor een algemeen gedeelte, daarna
is het de bedoeling dat ze zelf aan de slag gaan.
Omdat het bedrijven in de foodsector zijn, gelden er wat eisen qua kleding en hygiëne.
Teenslippers of andere open schoenen zijn uit den boze, dit in verband met de veiligheid.
Gelakte nagels zijn ook niet toegestaan, omdat dit de hygiëne nadelig beïnvloedt.
De telefoons dienen, voordat we bij het bedrijf naar binnen gaan, uit te staan.
Dit zijn de voorschriften van de bedrijven waar wij naar toe gaan.
Vakkleding hoeft in principe niet meegenomen te worden, maar als een bedrijf dit toch op prijs stelt,
dan hoort u zoon of dochter dit tijdig.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs

Uw zoon of dochter hoort dus nog van ons hoe laat hij/zij op school verwacht wordt en naar welk
bedrijf hij of zij gaat op dinsdag 5 of 19 juni. We gaan onder begeleiding van een docent gezamenlijk naar de bedrijven.

van Amsterdam

Dit kan wat vroeger zijn dan de gebruikelijke aanvangstijd van de reguliere lessen.
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Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ervoor zorg wilt dragen dat uw zoon of dochter genoeg
saldo op zijn/haar OV Chipkaart heeft staan of dat uw zoon of dochter geld bij zich heeft voor een
dagkaart.
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De Bliksemstage is rond 13.00 uur ’s middags afgelopen, daarna zijn de leerlingen vrij.
Het kan ook zijn dat de leerlingen wat eerder klaar zijn, maar we houden in ieder geval rekening met
13.00 uur.
Mocht het zo zijn dat u nog vragen heeft over deze brief, dan ben ik uiteraard beschikbaar om nadere uitleg te geven.
Ook kunt u natuurlijk reageren via de mail.
Mijn telefoonnummer en e-mail staan onder aan de brief

Met vriendelijke groet,
M.Postma

Stagecoördinator
Telefoon 06-40111509
E-mail: m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl

