
Aan:  Leerlingen 11e klassen     
Betreft:  Stage gekoppeld aan EWS, beroepen-oriëntatie of bedrijfsstage 
Periode: 03 april tot en met 14 april 2023    
 
Beste leerlingen, 
 
Dit jaar ga je een of twee weken stage lopen 
Deze stage valt in de periode van maandag 03 april 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023.  
Je werkt 6 uur per dag. 
 
De bedoeling is om inzicht te krijgen in wat het werk betekent en wat het van mensen vraagt.  
Welke kwaliteiten zijn voor dit werk nodig en welke competenties?  
Je gaat ervaren wat het is om informatie te verzamelen met het voor jou gekozen doel; 
ervaringen waar je later uit kunt putten als je gaat werken of een beroeps- of 
opleidingskeuze wilt gaan maken.  
 
Deze vorm van “actief leren” kan op verschillende manieren bijdragen aan je persoonlijke 
ontwikkeling zoals: 

• Je krijgt inzicht, kennis en begrip over werken in een organisatie. 
• Je kunt je eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken 
• Je krijgt mogelijk meer zicht op je studie-of beroepskeuze. 

 
De stagebegeleiders zijn : 
11a mw. R. Nooteboom r.nooteboom@svszeist.nl 
11b mw. M. Scheffers  m.scheffers@svszeist.nl 
11c mw. S. Galama  s.galama@svszeist.nl 
11d dhr. P. Ebert  p.ebert@svszeist.nl 
11e dhr. W. Hoekstra  w.hoekstra@svszeist.nl 
 
Belangrijke data om alvast in je agenda te noteren: 
Uiterste inleverdatum stage overeenkomst is op woensdag 01 februari 2023. 
Inleverdatum stageverslag is op maandag 17 april 2023, in de witte kist bij het secretariaat. 
De stage presentatie is op maandag 17 april tijdens de periode-les 
 
Voor vragen of problemen neem je contact op met de stagecoördinatoren en tijdens de 
stage met je begeleider op school (zie boven). 
 
Alle formulieren staan op de schoolsite. Ga naar www.svszeist.nl/Onderwijs/Stages.aspx. en 
dan naar klas 11. Voordat de stage begint ontvangen jullie een stageboekje met de 
uitgebreide instructies en een logboek. 
 
Wij hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd tegemoet gaan en wensen je succes! 
 
Kirsty Handels en Maria Naerebout 
Stage coördinatoren Stichtse Vrije School   stages@svszeist.nl  z.o.z 

http://www.svszeist.nl/Onderwijs/Stages.aspx
mailto:stages@svszeist.nl


 

 
Informatie over stage klas 11   2023 
EWS, Beroepen-oriëntatie, Bedrijfsstage  
 
Tijdlijn 
 
10 t/m 14 oktober  Voorlichting in de klas over de stage in periode-les, uitreiken 

benodigde documenten 
 
Stageformulieren  Op website school: 

https://www.svszeist.nl/Onderwijs/Stages.aspx. klas 11 
 
5 oktober   Ouders krijgen informatie over de stage op de ouderavond 
 
14 oktober tot  
1 februari 2023  Zoeken naar een stageplek aan de hand van de adressenlijst of 

bij jou in de buurt 
 
Vanaf 10 januari Spreekuren voor begeleiding om een stageplek te zoeken 

(lichtkrant) 
 
1 februari  Uiterste inleverdatum stagecontract bij de administratie. 

Eerder is fijn! 
 
1 februari tot 27 maart Indien geen stageplek een gesprek met de coördinatoren en 

word je op een stageplek ingedeeld 
 
Stage lopen  03 april 2023 tot en met 14 april 2023 
 
Verslag inleveren Uiterlijk maandag 17 april 2023 in de witte kist bij het 

secretariaat 
 
Stagepresentatie Maandag 17 april tijdens de periodeles 
 
Contact stages@svszeist.nl, brievenbus bij administratie, spreekuren 

Kirsty en Maria (zie lichtkrant) 
 
 
            z.o.z. 
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