
 

 

 

 

 

         Oktober 2022 
 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 11, 
 
 
 

De komende week zullen de leerlingen van klas 11 uitleg krijgen over de stage gekoppeld aan het 
eindwerkstuk, beroepen-oriëntatie of bedrijfsstage.  

 
De stage valt in de periode van:  

 maandag 03 april 2023 t/m vrijdag 14 april 2023 . 
Alle informatie en enige uitleg is te vinden op onze website: http://svszeist.nl/onderwijs/stages.aspx. 
Klas 11. 
 
De leerlingen moeten zelf een stageplek zoeken. Wij raden hen aan om dit zo snel mogelijk te doen. U 
kunt uw kind hierin stimuleren. De leerlingen krijgen op school de benodigde documenten uitgereikt 
(introductiebrief voor het stagebedrijf en een stagecontract). Zij kunnen de formulieren ook 
downloaden en printen of toevoegen aan hun sollicitatie e-mails. De uiterste deadline voor het 
inleveren van de stage overeenkomst is 01 februari 2023. We hebben de leerlingen aangespoord om 
hun stage zo snel mogelijk te regelen. 
Voor de leerlingen op stage gaan ontvangen ze een stageboekje met opdrachten en aanwijzingen. 
 
Als leerlingen het (te) spannend vinden of als het niet lukt om een adres te vinden, kunnen we hen 
helpen. In het uiterste geval kunnen leerlingen door de school op een stageadres worden geplaatst. 
Het kan voorkomen dat er geen adres is in de nabije omgeving en dat er verder gereisd moet worden. 
Mocht een leerling extra steun willen bij het zoeken van een stageplek dan ontvangen wij graag een 
mail. Mocht u vragen hebben, dan ook graag via de mail. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte hebben gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kirsty Handels en Maria Naerebout, stage-coördinatoren 
stages@svszeist.nl 

 

  

http://svszeist.nl/onderwijs/stages.aspx


 
Informatie over stage klas 11    2023 

Eindwerkstuk, 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    Zoeken naar een stageplek aan de hand van de adressenlijst of bij jou 
1 februari 2023   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) 
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