
Bericht

                        vmbo Ermelo     

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3  afd. Zorg en Welzijn  (BK32, K34, 

 K35)

 

Ermelo, 7 januari 2020

 Betreft: snuffelstage klas 3

 

Geachte ouders/verzorgers,

Het is erg belangrijk dat de theorie die op school gegeven wordt ook een praktische inhoud krijgt. 

 Op Christelijk College Groevenbeek doen we dit door middel van een snuffelstage. Uw zoon of 

dochter maakt dan kennis met de beroepspraktijk en kan dan ervaring op doen.

De leerlingen worden tijdens de stage op een verantwoorde manier voorbereid op het uitvoeren 

van arbeidsactiviteiten. Ook leren zij samen te werken met ervaren collega’s en kan de sfeer op 

de werkvloer worden geproefd.

In klas 3 is het de bedoeling dat de leerlingen zelf een stage kiezen die te maken heeft 

overeenkomstig met de afdeling die ze gekozen hebben.

De snuffelstage zal dit jaar plaatsvinden van:   

maandag 30 maart 2020 tot en met donderdag 9 april 2020. (Goede Vrijdag niet meer)

De leerlingen hebben voor de vakantie voorlichting gehad en we hebben ze uitgelegd hoe de 

procedure werkt. Ze hebben een formulier mee gekregen waar ze hun voorkeur aan kunnen 

geven, misschien kunt u ze daarin ondersteunen. 

Leerlingen loggen in via  www.beroepsstagegroevenbeek.nl   Daar staan al wat adressen op maar 

het is ook mogelijk dat leerlingen zelf een stageadres aangeven. Via bovenstaande link kunnen 

http://www.beroepsstagegroevenbeek.nl


de leerlingen een stage aanvragen / aangeven. Wij kijken vervolgens of het dan gerealiseerd kan 

worden. De leerlingen mogen nog  zelf op pad gaan, alles gaat in overleg met het niet

stagebureau.

Als de stages gepland zijn, krijgt uw zoon of dochter de stageovereenkomst en de stagemap mee. 

Wilt u de stageovereenkomst ondertekenen en weer aan uw zoon of dochter meegeven?

Heeft u nog vragen m.b.t. de snuffelstage, dan kunt u mij bereiken via onderstaand emailadres of 

via 06–105 42 750.  Wij vragen u dringend nooit rechtstreeks met het stagebedrijf contact op te 

nemen.

 Met vriendelijke groet,

 

, Mw. R. Bakker-Zomer

Stagecoördinator

rbakker@groevenbeek.nl

 

 

Paul Krugerweg 44-50 

Postbus 210, 3850 AE Ermelo

 





Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.




