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Geachte ouders/verzorgers,

Om onze leerlingen voor te bereiden op hun verdere loopbaan, gaan de leerlingen in het
3e leerjaar een aantal weken stage lopen. We vinden het als school erg belangrijk dat
leerlingen ervaring op doen in het bedrijfsleven. Na het examen moeten de leerlingen een
aantal competenties bezitten waarmee ze uit de voeten kunnen in hun verdere loopbaan.
De stages in het 3e jaar dragen hier in grote mate aan bij.
We verdelen deze stages onder in:
A) Interne stages
B) Externe stages
We gaan elke week van alle derde klassen de helft van de klas inzetten voor de stages.
De ene helft van de klas heeft dan in week x stage en de andere helft van de klas de
week hierna. Zo komt elke klas ongeveer drie keer aan de beurt. Afhankelijk van de
grootte van de klas zijn dit per week ongeveer 10 leerlingen.
De interne stageleerlingen, dit zijn er ongeveer 8 of 9, zullen worden verdeeld over:





Het Grand Café van de school
De lunch voor het Grand Café (bereiding in de keuken)
De kantines van de school
Het magazijn van de school

Op de interne stages leren de leerlingen onder andere samenwerken, plannen,
uitserveren, omgaan met geld (afrekenen), broodjes en dergelijke bereiden en HACCPwerkzaamheden verrichten.
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De rest van de leerlingen, zo’n 2 a 3 leerlingen, gaan extern stage lopen bij bedrijven
waar we een samenwerking mee hebben. Dit zijn onder andere:







Restaurant I-Dock
Brasserie Smaaqt
Hotel Casa 400
Patisserie Holtkamp
Vitam Catering
Sportcenter Only Friends

Soms komt er een bedrijf bij en soms valt er één af in de loop van het jaar, omdat
bijvoorbeeld een begeleider vertrekt naar een ander bedrijf.
De basisleerlingen blijven het hele jaar intern. Zij gaan de laatste twee weken van het
schooljaar buiten de school stage lopen. Dit kunnen ook bedrijven zijn die ze zelf mogen
uitzoeken.
De kaderleerlingen zullen door het jaar heen naast intern ook extern stage lopen. In de
praktijk betekent dit dat de leerlingen één of twee keer extern stage lopen bij een bedrijf.
Als de leerling een eigen bedrijf heeft, is dit natuurlijk bespreekbaar.
De stages tellen mee voor het PTA (Plan Toetsing en Afsluiting). Dit is belangrijk voor de
praktijkcomponent in het nieuwe examenprogramma. Leerlingen moeten dus met goed
gevolg een stage afsluiten. Mocht een leerling door afwezigheid één of meerdere keren
niet kunnen stage lopen, dan zal de stage ingehaald moeten worden. Anders kan er geen
cijfer in het PTA komt te staan. Vanzelfsprekend heeft dat weer invloed op het examen.
Op school beseffen we dat we uw hulp hard nodig hebben om de stages goed af te
sluiten.
Daarom willen we u dan ook vragen om de leerlingen tijdens het stagetraject ook goed te
begeleiden. Het kan wel eens voorkomen dat een stage niet voldoet aan de
verwachtingen.
Het is dan wel belangrijk dat de leerlingen toch proberen om de stage af te sluiten op een
goede manier. Onze ervaring is dat leerlingen een eventueel probleem uitstekend zelf
kunnen bespreken met de begeleiders van de bedrijven.
De werktijden bij een stage zullen maximaal 35 uur bedragen, verdeeld over vijf dagen.
De leerlingen zijn van school uit verzekerd. Daarnaast zullen leerlingen niet in aanraking
komen met werk dat ARBO-technisch (alcohol, snijmachines etc.) niet mag. Met de
deelnemende bedrijven is een stagecontract getekend voor een jaar.
We willen nogmaals benadrukken dat het erg belangrijk is dat u een belangrijke schakel
bent voor het welslagen van de stages voor de leerlingen. Bijvoorbeeld door thuis over de
stage te praten en met elkaar van gedachten te wisselen.
Als stagecoördinator ben ik aanwezig op school en begeleid ik het hele stageproces
nauwkeurig.
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Alle documenten die betrekking hebben op de stage komen te zijner tijd in MAGISTER
onder de knop ELO te staan en zijn dus allemaal, inclusief de normering van de stage,
inzichtelijk voor u.
Op een eerste ouderavond in dit nieuwe schooljaar zal er een toelichting gegeven worden
op de stage. Mocht u nu al een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze brief,
dan horen wij dit uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Martin Postma
Stagecoördinator
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