
 

 

 

 

 

    Aan de leidinggevende(n) van                                              
dit bedrijf of deze instelling. 

 
 

   
Onderwerp: Stageproject van de Stichtse Vrije School  

 
Datum: November 2021 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
De Stichtse Vrije School is een school voor voortgezet vrije schoolonderwijs (VMBO-t- 

Havo- en VWO) . Elk jaar vinden er aan onze school in het kader van de lessen 
maatschappijleer en economie stageprojecten plaats om de leerlingen een indruk te geven van 

het arbeidsveld. 
 

Tijdens het stageproject in de 11e klassen (5e klas voortgezet onderwijs: 16/17 jarigen) zijn 

onze leerlingen twee weken werkzaam in allerlei verschillende bedrijven en instellingen. Zij 
kunnen deze stage laten aansluiten op het Profielwerkstuk dat zij als onderdeel van hun 

schoolexamen moeten vormgeven. 
Deze brief is bedoeld als een ondersteuning voor de leerlingen bij het zelfstandig vinden van 

een stageplaats. De keuze voor een kennismaking met uw bedrijf of instelling is door de 
leerling bepaald. Vanuit school ontvangt u een bevestiging nadat de stageovereenkomst door 

de leerling is ingeleverd. 
 

Deze stage vindt dit schooljaar plaats van maandag 7 t/m vrijdag 18 maart 2022. 

 
De doelstelling van de stages in dit leerjaar verschilt per leerling.  

De leerlingen krijgen een stageopdracht die past bij hun keuze en ronden hun stage af met een 
schriftelijk reflectieverslag. Iedere klas heeft voor deze stage een directe begeleider vanuit 

school. 
 

De stage is opgezet als een korte oriëntatiestage waarbij de leerlingen door middel van eigen 
(werk-) ervaringen en gesprekken inzicht verwerven. Gezien het overwegende leer element is 

het niet de bedoeling dat de stagiair loon ontvangt voor de stage. 

 
Wanneer u nadere informatie wilt over de stage en de stagedoelstelling kunt u contact 

opnemen met ondergetekenden. Wij hopen dat het tot u gerichte verzoek van de leerling tot 
een nadere kennismaking zal leiden.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Mw. C.van Kan (c.vankan@svszeist.nl) en Mw K.Handels (k.handels@svszeist.nl) 

Stage coördinatoren Stichtse Vrije School 

Socrateslaan 24, 3703GL Zeist 

Tel.: 030-2040290 
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