
 
 
 
 
Zundert, 1 februari 2018 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen, 
 
In mavo drie zijn de leerlingen bezig om een passende profielkeuze te maken. Ze 
hebben net een voorlopige keuze gemaakt en de definitieve keuze volgt in april. Om 
hen ervaring in het werkveld bij het te kiezen profiel (Techniek, Zorg en welzijn, 
Economie of Landbouw) op te laten doen, hebben we in klas drie een snuffelstage 
ingevoerd. In de tweede klas hebben ze al een dag met vader of moeder 
meegelopen (workshadowing), dit jaar is er een snuffelstage en in klas vier volgt een 
beroepsgerichte stage van een week.  
 
Het is de bedoeling dat de leerling door de ervaring in de praktijk een goed beeld 
krijgt van het eventuele toekomstige werkveld. Het is ook van belang om nieuwe 
ervaringen op te doen, dus stagelopen bij het bedrijf waar ze al een bijbaantje 
hebben of thuis op het bedrijf is niet zo zinvol, omdat dat geen nieuwe inzichten 
oplevert. Uit onderzoek blijkt dat praktijkervaring opdoen en er daarna over in 
gesprek gaan, bijdraagt tot een gerichtere keuze voor een profiel, een 
vervolgopleiding en dat leidt weer tot minder switchen en voortijdig schoolverlaten op 
het mbo.  
  
De data voor de snuffelstage zijn donderdag 22 en vrijdag 23 maart in de Mencia-
week. Het is de bedoeling dat de leerling zelf (met hulp van ouder(s)/verzorger(s)) 
een stageplaats zoekt. Het is verstandig om op tijd te beginnen met de zoektocht en 
gebruik te maken van uw netwerk. De leerlingen geven uiterlijk donderdag 15 maart 
de stageplaats door aan de mentor. In de loop van volgende week ontvangen de 
leerlingen nog een stagewerkboek. Deze stage met de daaraan gekoppelde 
opdrachten komen in het loopbaandossier terecht en vallen onder het 
examenonderdeel LOB.  
 
Tijdens de stage zijn de leerlingen verzekerd voor ongevallen, ze vallen onder de 
collectieve schoolongevallenverzekering, waaronder valt “deelname aan van 
opleiding uitmakende stage werkzaamheden bij derden.” Mochten er nog vragen zijn, 
hoor ik het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M. van Loon  
Decaan mavo 
mvloon@mencia.nl 
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