Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van en aan de leerlingen
van m2a en mh2a van de locatie Mijdrecht

Mijdrecht, 4 november 2021
Betreft: ouderstage; kenmerk 20211104-1730
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Zoals u wellicht al van uw zoon of dochter te horen heeft gekregen, gaan alle leerlingen
van de klassen naast de doe-dag op 31 maart van VMBO Onstage, ook op snuffelstage.
Het VeenLanden College zorgt er op deze manier voor dat leerlingen ervaringen op doen
in de praktijk. De datum voor deze snuffelstage is donderdag 9 december.
De lessen voor de leerlingen zullen op deze dag vervallen.
Wat houdt de snuffelstage in? De bedoeling van deze dag is dat de leerling meeloopt op
uw werk, om zo een beeld te krijgen van de dagelijkse beroepspraktijk.
Als het niet mogelijk is om bij één van de ouders op het werk mee te lopen, is het ook
mogelijk om de stage bij een familielid in te vullen. Wanneer uw zoon/dochter al weet
wat hij/zij later wil gaan worden, is het ook toegestaan om een stageplek te regelen in
deze beroepsrichting.
Elke leerling dient uiterlijk 25 november via het digitale formulier
https://forms.office.com/r/55Wvt83HZ9 aan te geven waar hij/zij stage gaat lopen. Om
het formulier in te kunnen vullen moet er ingelogd worden met de leerlinginloggegevens
van school. Mocht uw zoon/dochter op desbetreffende dag onverhoopt ziek zijn dan dient
hij/zij zich ziek te melden op school.
De inhoudelijke voorbereiding en afsluiting van deze snuffelstage komt tijdens de
mentorles aan de orde.

QR-code voor het digitale formulier

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
namens de mentoren van m2a en mh2a,
Johan kroon,
decaan mavo kro@hetvlc.nl
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