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Aan de ouder(s) / verzorger(s) en
leerlingen van het vierde leerjaar

Onderwerp: sectorstage vmbo vierde leerjaar
Kenmerk: 2014Vt205

Vmbo theoretische leerweg

Geachte ouder/ verzorger en beste leerling,

Gare du Nord 5

Ter afsluiting van het LOB-programma voor de leerlingen uit het vierde leerjaar, vindt in
week 44 (maandag 27 oktober t/m vrijdag 31 oktober) de sector stageweek van de Bredero Mavo plaats.
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Het is de bedoeling dat alle leerlingen zelf op zoek gaan naar een stageplek.
De stageplek moet zoveel mogelijk aansluiten op je gekozen sector en op je beroepskeuze en vervolgopleiding waar je voor gaat kiezen. Het minimum aantal uren dat stage
moet worden gelopen is dertig uur.
In week 36 wordt er een stageovereenkomst uitgereikt wat ondertekend moet worden
door het stagebedrijf én door je ouders.
Deze stageovereenkomst moet voor vrijdag 10 oktober bij je mentor worden ingeleverd.
In week 41 ontvang je van je mentor een stageboek, van waaruit moet worden gewerkt
tijdens de stageweek. Het stageboek moet compleet ingevuld, bij je mentor worden ingeleverd op maandag 3 november.
Let op!
De sectorstage is een onderdeel van het PTA.
Wanneer je geen stage loopt of je sluit de stage niet voldoende af, dan is het niet
mogelijk dat je kunt slagen voor een volledig VMBO-t diploma.
Kort samengevat:
 vanaf nu op zoek gaan naar een stage plek
 voor vrijdag 10 oktober je stageovereenkomst inleveren bij je mentor
 stage lopen in week 44
 voor maandag 3 november je ingevulde stageboek inleveren bij je mentor
Zorg ervoor dat je de bovenstaande gegevens in je agenda noteert!
Namens de Bredero Mavo willen wij iedere leerling uit het vierde leerjaar een leuke en
leerzame sectorstage toewensen.
Met vriendelijke groet,

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs

Dhr. M. Verhoeven,
Stagecoördinator

Dhr. S. Franken,
Decaan

van Amsterdam
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