Beste ouders/verzorgers,

Aan het begin van dit schooljaar heb ik via Magister aan uw zoon/dochter een rooster
voor de stage gestuurd.

gemengde leerweg

Door de ingevoerde nieuwe coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om dit rooster los te
laten. Zoals u wellicht heeft vernomen, is de horeca gesloten en mogen we in ons Grand
Café alleen nog maar afhaalmaaltijden, broodjes, gebak en koek verkopen.

Horeca, Toerisme, Brood &

Dit houdt in dat de stageplaatsen in het Grand Café en in de keuken vervallen.
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Ook de stagebedrijven in de horeca, waar wij mee samenwerken, hebben aangegeven
dat het momenteel lastig is om een leuke stage aan te bieden.
Van school uit hebben we daarom besloten de leerlingen gewoon de reguliere lessen te
laten volgen.
Voor de cijfers van het PTA-stage wordt een oplossing gezocht. Uiteraard wordt uw zoon
of dochter hier niet de dupe van. De cijfers die voor de stage al gegeven zijn, blijven
staan.
We maken een uitzondering voor de leerlingen die zelf al een stage geregeld hebben. Het
zou het erg sneu zijn om de stage geen doorgang te laten vinden, mits de bedrijven open
blijven en er een leuke stage te volgen is. Dit alles natuurlijk wel met inachtneming van de
coronamaatregelen die nu gelden. In de bakkerijbranche zouden stages bijvoorbeeld wel
door kunnen gaan.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u bovenstaande met uw zoon of dochter wilt bespreken.
Als er al een externe stage geregeld is en het bedrijf geeft aan dat de stage door kan
gaan, dan zou ik dit graag vernemen.
Uw zoon/dochter is op de hoogte van de hele gang van zaken, zij zijn via een mail in
Magister op de hoogte gesteld. Ook de mentoren hebben het met de leerlingen
besproken.
Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.
Mijn excuses voor het ongemak en we hopen op betere tijden,
Met vriendelijk groeten,
Martin Postma
Stage coördinator Hubertus en Berkhoff
Tel: 06-40111509
e-mail m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl
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