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Doetinchem, 22 januari 2019

Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen uit Havo-3 en
Atheneum/Gymnasium-3.

Referentie: 2019-028/Png/Bnn
Betreft: Meeloopdag

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Tijdens het derde leerjaar moeten de leerlingen een belangrijke beslissing nemen over hun
loopbaan. De profielkeuze gaat toch voor een groot gedeelte bepalen, welke
beroepsmogelijkheden er later voor hun zijn. De leerlingen hebben in de mentorlessen
m.b.v. Qompas een intensief LOB-traject doorlopen. Binnenkort volgen de gesprekken met
de decaan over de voorlopige keuze. In maart gaan de leerlingen deelnemen aan een
meeloopdag. Wij hopen, dat de leerlingen op deze manier een beter beeld krijgen van “de
werkende wereld”, alsmede een beter inzicht in de eigen interesse voor de betreffende
beroepssector.
Deze “snuffelstage” zal plaatsvinden op dinsdag 26 februari 2019. De leerlingen nemen
een kijkje achter de schermen van een bedrijf en lopen een dagje mee met een
beroepsbeoefenaar. Een leuke, leerzame dag waarop ze kunnen zien en ervaren hoe het er
allemaal in de dagelijkse beroepspraktijk aan toe gaat.
Elke leerling heeft tijdens de stage een logboek bij zich. Het werken aan de opdrachten in
het logboek is een belangrijk onderdeel van de meeloopdag. Op school wordt de stage
tijdens de mentorles geëvalueerd. De leerlingen wisselen dan onderling ervaringen uit en
maken een presentatie over hun arbeidsoriëntatie.
De leerlingen regelen zelf hun stageplek. Soms valt het echter niet mee om een geschikt
plekje te vinden. Ons advies aan deze leerlingen is om het dicht bij huis te houden en
ouder(-s) en andere familieleden, buren en kennissen te vragen of ze een dagje mee
mogen lopen. Het zou fijn zijn, als u ze daarbij helpt.
Voor woensdag 20 februari 2019 moet de stageplek geregeld zijn. De mentor zal
inventariseren, wie waar stage gaat lopen. De leerlingen, die geen stageplek gevonden
hebben, zullen dinsdag 26 februari een alternatief programma op school volgen.
Hopelijk lukt het iedereen om een leuke stageplek te vinden!
Met vriendelijke groeten,
Jelly Paping, decaan havo
Nicole van den Heuvel, decaan Atheneum/Gymnasium

