Aan de leerlingen in klas tto-3 en hun ouders

Doorn, 16 oktober 2018
Betreft: Arbeidservaringsweek 15 t/m 18 april 2019

Beste leerlingen en ouders,
In week 16 (15 t/m 18 april 2019) vindt de arbeidservaringsweek voor alle 3e klassen havo en vwo
van onze school plaats.
Het doel van deze stage is, leerlingen kennis te laten maken met het arbeidsproces. Wij gaan er
vanuit dat leerlingen zelf voor deze week een stageplaats zoeken; tto-leerlingen uiteraard in een
Engelstalige werkomgeving. De contactpersoon mag geen ouder zijn.
De stageweek vindt plaats van maandag 15 t/m donderdag 18 april 2019. Tijdens deze
arbeidservaringsweek wordt een stageverslag geschreven. Dit wordt uiterlijk woensdag 8 mei,
tijdens de presentatie op school voor ouders, werkgevers en docenten, ingeleverd. Tto-leerlingen
schrijven het verslag in het Engels.
Het stageboekje ontvangen jullie als bijlage bij deze mail. Leerlingen ontvangen het boekje ook op
papier, via de mentor, en op de Google Drive. In het work experience boekje vinden jullie de
opdrachten voor de arbeidservaringsweek, de arbeidsovereenkomst, een voorbeeldbrief voor de
werkgever etc. Zodra de leerlingen een stageplek hebben gevonden, verwachten wij een ingevulde
arbeidsovereenkomst met de gegevens van het betreffende bedrijf en de contactpersoon, inclusief
telefoonnummer en e-mail adres. Leerlingen vullen de gegevens ook in op een Excelformulier bij
de mentor. De data voor inlevering van deze gegevens staan in het work experience boekje
vermeld.
Bijgaand ontvangen jullie ook informatie over een eventuele stage op Malta of in Engeland.
Leerlingen van onze school hebben goede ervaringen met Het Stagehuis. Ook de organisatie Twin
(www.twinuk.com) biedt stagemogelijkheden voor een week (in Engeland):

Taster Internships – stages van 1-3 weken in Londen, Eastbourne of Dublin. Korte stageplekken in
klantenservice rollen, bijvoorbeeld werken in een charity shop of een café/koffiezaak.
Minimaal niveau Engels: Beginner (A1) of IELTS 2.5.
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Eventueel kunnen leerlingen gebruik maken van adressen van bedrijven die eerder stages hebben
verleend aan onze tto-leerlingen. Voor deze adressen verwijzen wij naar de docenten Engels en de
heer John Marijne.
Hebben jullie na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunnen jullie mij mailen:
c.vanwissen@reviusdoorn.nl
Veel succes bij het vinden van een geschikt stageadres!
Met vriendelijke groet,

Mevrouw Carla van Wissen
tto-coördinator
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