
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de stage coördinator van dit bedrijf 

 

 

Zeist, november 2019 

Betreft: winkelstage Stichtse Vrije School 

  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Dit schooljaar vindt er vanuit de Stichtse Vrije School een tweeweekse winkelstage plaats van 

   maandag 2 maart t/m vrijdag 13 maart 2020 

Deze stage is bedoeld voor leerlingen uit het derde leerjaar. Deze brief is een introductie van onze 

school om de leerlingen te ondersteunen bij het zelfstandig vinden van een stageplaats. De keuze 

voor een kennismaking met uw winkel heeft de leerling zelf gemaakt. De school moet 

uiteindelijk goedkeuring verlenen aan deze keuze voordat de afspraken definitief zijn. 

 

Waarom een winkelstage? 

De Stichtse Vrije School is een school voor voortgezet onderwijs te Zeist. De school vindt het 

van groot belang dat naast kennis ook creatieve en sociale vaardigheden aan bod komen in het 

leerplan. Daarom wordt veel waarde gehecht aan stages. Zo volgen de 9e klas leerlingen twee 

weken een ‘winkeloriëntatiestage’. De leerling uit de 9e klas ‘proeft' van een situatie met direct 

en afwisselend klantcontact. Het is de bedoeling dat hij/zij zoveel mogelijk ervaring opdoet. 

Daarnaast gaat het om het inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een winkelbedrijf door drie 

kleine onderzoeken: 

- over de winkelverkoop.  

- over aanvullende werkzaamheden in de winkel (inkoop).  

- over uw loopbaan als ondernemer. 

 

De leerling doet ook ervaring op door vrijwillig mee te werken in de winkelverkoop. Het is dan 

ook niet de bedoeling dat de leerling daarmee geld verdient. Het idee is dat de leerling in overleg 

met u, ongeveer 5 uur per dag ‘meedraait' en daarbij werkzaamheden doet die passen bij de 

leeftijd. (Licht, niet-specialistisch werk). 

 

Wij hopen van harte dat u bereid bent: 

 uw kennis en ervaring te delen 

 de stagiair breed kennis te laten maken met het winkelbedrijf; 

 de stagiair te begeleiden  



 

Tegelijkertijd betekent de stagiair voor u: 

 een extra paar handen 

 een meedenkend hoofd 

 levendigheid en enthousiasme 

 

Als u een stageplaats wilt aanbieden, is het goed te weten dat de leerling vanuit school verzekerd 

is. 

Voor aanvang van de stage krijgt u nog een bevestiging van de school. 

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op. 

 

 

Met een vriendelijke groet,  

 

 

 

 

STICHTSE VRIJE SCHOOL 

Christa van Kan 

Stagecoördinator       

030 2040 290 (school) 

06 4373 1582 (privé) 

c.vankan@svszeist.nl  
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