
Betreft: Stage klas 11 
 
 
Beste leerlingen van klas 11 A,B,C en D, 
 
 
Jullie hebben vorige week een mail ontvangen over de stage in deze tijd van lock-down en onzekerheid 
rond het corona virus. Er bleken toch al een aantal leerlingen (bijna) een stage gevonden te hebben. 
In de bijlage tref je informatie voor die plek en het formulier dat je ingevuld naar post@svszeist.nl kunt 
mailen voor 4 februari. Voor de krokusvakantie krijgt het stage adres een contract opgestuurd en 
ontvangt je begeleider aldaar meer informatie. 
 
Wij willen jullie stimuleren om een stage te vinden die in het verlengstuk ligt van je eindwerkstuk en 
daar een verdieping en verrijking op kan zijn. Voor de een zal dit meteen een voor de hand liggende 
stageplek in het vizier brengen. Voor een ander zal dat minder makkelijk zijn, maar denk ‘out of the 
box’; als je bijvoorbeeld een prentenboek aan het maken bent, kan een stage bij een uitgeverij je 
stimuleren en helpen. Ook kunnen dergelijke stages tot interessante ontmoetingen leiden. Praat 
hierover met je procesbegeleider. 
 
De koppeling met je eindwerkstuk is een dringende aanrader, geen verplichting; als je graag een 
beroeps oriënterende- of een bedrijfsstage wilt doen, heb je die mogelijkheid ook. In dat laatste geval 
graag je keuze voorleggen aan de stage coördinatoren. 
 
Er zal geen presentatieavond zijn. Jullie schrijven allemaal een kort maar diepgaand reflectieverslag. 
Voor de leerlingen die geen stageplek hebben, is er een alternatief programma waar spoedig meer 
over gecommuniceerd zal worden. 
 
Voor vragen en opmerkingen, zie contactgegevens. 
 
Veel succes en groeten van 
 
Luuk van Tiem en Christa van Kan 
Stage coördinatoren 
l.vantiem@svszeist.nl   /   c.vankan@svszeist.nl 
 
Praktische informatie op een rijtje: 

 Stage is van maandag 1 maart t/m vrijdag 12 maart 2021 

 Gemiddeld 6 uur per dag (9x6= 54 uur totaal) 

 Inleveren stageovereenkomst: uiterlijk 4 februari 2021 

 Inleveren evaluatieverslag: maandag 15 maart 

 Voor leerlingen zonder stage adres, vindt er die weken een alternatief programma plaats dat 
past bij de doelstellingen van de stage en je EWS. 
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