Putten, april 2021
Betreft:

Snuffelstage leerlingen leerjaar 3 VMBO Groevenbeek Putten.

Geachte heer, mevrouw,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende,
Als Groevenbeek Putten hechten wij er veel waarde aan om onze leerlingen in contact te brengen met het
beroepenveld.
Onze derdejaarsleerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en TLPlus lopen normaal gesproken
stage in april. Dit betreft een snuffelstage. Door de beperkingen waar we mee te maken hebben kunnen
excursies en andere buitenschoolse activiteiten helaas al vanaf maart 2020 niet doorgaan. We doen daarom
extra ons best om onze leerlingen dit jaar toch deze snuffelstage te laten lopen.
Deze oriëntatie op het beroep helpt leerlingen namelijk bij het maken van een keuze voor het vervolg van hun
studie en hun loopbaan. Het zoeken naar een stageplaats, de eerste contacten leggen en het op stage gaan is
voor veel leerlingen een belangrijk leermoment. Daarnaast doen onze leerlingen ervaringen op die wij als
school niet kunnen bieden: het levensechte leren met alles wat daarbij hoort.
Concreet hebben we de vraag of u hierin iets voor onze leerlingen kunt en wilt betekenen in de vorm van een
stageplaats. Voor dit jaar klas 3 of eventueel voor volgend jaar klas 3 of 4. Dit zouden wij en onze leerlingen
enorm waarderen. Als school onderzoeken wij alle mogelijkheden om de veiligheid van u en onze leerlingen te
waarborgen. Zo wordt momenteel onderzocht wat inzet van een zelftest eventueel kan betekenen. Uiteraard
verzorgen wij alles binnen de geldende richtlijnen vanuit het RIVM.
Dit kwam ter sprake tijdens een overleg met de heer Martijn Stoffelsen, onze contactpersoon bij de
bedrijvenkring. Hij bood spontaan zijn hulp aan om via de bedrijvenkring te kijken of er nog mogelijkheden zijn
om bedrijven in contact te brengen met de school en onze leerlingen. Als school zijn wij daar erg blij mee!
Als u mogelijkheden ziet binnen uw organisatie, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dit kan via de volgende link:
https://form.jotform.com/210951683070049
Ter informatie:




Snuffelstage klas 3BBL & 3KBL: 31 mei t/m 18 juni (2 of 3 weken, afhankelijk van beschikbaarheid)
Snuffelstage klas 3TLPlus: vanaf 18 juni, in overleg (1 of 2 weken, afhankelijk van beschikbaarheid)
Beroepsstage klas 4 (september 2021 t/m maart 2022)

Op de volgende pagina staat wat meer informatie over de snuffelstage. Mocht u een opmerking hebben of
vragen over de stage dan kunt u contact op te nemen met één van de stagebegeleiders:
mevrouw B. van Panhuis (Zorg en Welzijn)
PSB@groevenbeek.nl
de heer B. Mostert (Dienstverlening en Producten)
MTB@groevenbeek.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Hans Wassink MA,
Locatiedirecteur Groevenbeek Putten
wkh@groevenbeek.nl

Aanvullende informatie:
Snuffelstage klas drie:
De snuffelstage wordt uitgevoerd door een leerling (gemiddeld 14 of 15 jaar) uit de derde klas Basis, Kader of
TLPlus. Normaal gesproken is dit een stage van drie weken. Nu afhankelijk van de
beschikbaarheid/omstandigheden eventueel twee weken.
Van het stagebedrijf wordt er gevraagd deze leerling mee te nemen in de dagelijks gang van zaken. Zeg maar
het snuffelen aan hoe er in uw bedrijf gewerkt wordt.
Het is een mooie manier om als bedrijf in contact komen met potentiële werknemers. Leerlingen op deze leeftijd
zijn vaak nog op zoek naar wat voor een baan bij hen hoe past maar moeten al wel steeds meer een richting
kiezen van een vervolgopleiding.
Als leermoment moet de leerling zelf zijn stageadres regelen, inclusief het eerste (vaak telefonische) contact.
Daarnaast zal de leerling tijdens de stage geattendeerd en begeleid moeten worden op:
-

Communicatie/Gespreksvaardigheid
Werk afspraken oppikken en naleven
Omgaan/ omgang met collega’s
Veilig/ hygiënisch werken
Het ‘ontdekken’ van de juiste werkhouding (niet steeds op telefoon kijken, goed luisteren, klantgericht
zijn, enz.), passend bij de leerling en uw bedrijf

Deze leerling moet tijdens de stage de volgende zaken uitvoeren:
-

Een kennismakingsgesprek voeren.
Kennismaken met voorkomende werkzaamheden op mbo 2-3 of 4 niveau (afhankelijk van volgende
leerweg)
Dagelijks een kort verslag schrijven.
Een interview met een medewerker houden.
Zijn talenten beschrijven.
Onderzoeken welk netwerk hij heeft.

Beroepsstage klas vier:
Wilt u meer informatie over de beroepsstage in klas vier, wilt u dan contact opnemen met een van onze
stagebegeleiders:
mevrouw B. van Panhuis (Zorg en Welzijn)
de heer B. Mostert (Dienstverlening en Producten)

PSB@groevenbeek.nl
MTB@groevenbeek.nl

