
Stageovereenkomst 2021-2022

Onderstaande partijen verklaren van 7 t/m 11 februari 2022 een oriënterende

stage vorm te geven en uit te voeren.

1. Naam stagebedrijf

Naam contactpersoon

Adres

Postcode Plaats

Telefoon (contactpersoon)

Email (contactpersoon)

Handtekening

2. Naam stagiair klas

Telefoon (stagiair)

Telefoon (ouder)

Handtekening ouder

3. Naam school Teylingen College Duinzigt

Naam stagebegeleider dhr. Ko

Telefoon 071-5171131 mail: koj@teylingen-college.nl

Handtekening



Stageovereenkomst 2021-2022

Goed om te weten!

De stage is een oriënterende snuffelstage, uitgevoerd door een leerling uit 3-mavo of

3-havo. De stage maakt onderdeel uit van zijn/haar loopbaanoriëntatie. De stagiair maakt

tijdens de stage kennis met verschillende kanten van de organisatie. Na afloop moet de

stagiair kunnen aangeven of hij/zij later in deze of een vergelijkbare organisatie zou willen

werken.

De stage zal worden uitgevoerd in de week van 7 t/m 11 februari 2022. De omvang van de

stage bedraagt 5 dagen van maximaal 7 uur. De werktijden van de stagiair worden in overleg

vastgesteld en zijn mede afhankelijk van het soort bedrijf of organisatie. De stagiair

ontvangt géén geldelijke betaling voor de werkzaamheden tijdens de stage.

Tijdens het uitvoeren van de stage wordt er door alle betrokkenen op gelet dat de

werkzaamheden veilig en gezond worden uitgevoerd. Via zijn/haar ouders is de stagiair

verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. De school heeft voor de stagiair

een ongevallenverzekering afgesloten.

De school heeft de stagiair op de stage voorbereid. De stagiair is op tijd aanwezig en

gedraagt en kleedt zich zoals dat verwacht wordt. Bij ziekte meldt de stagiair zich zowel bij

het stagebedrijf als bij school af. De stagiair houdt dagelijks een stageboek met opdrachten

bij, dat hij/zij vóór aanvang van de stage samen met een kopie van deze stageovereenkomst

aan het stagebedrijf zal overhandigen.

De school heeft de stagiair een stagebegeleider toegewezen (zie voorzijde). Heeft u voor,

tijdens of na de stage vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met deze

stagebegeleider. Hij/zij of één van de andere medewerkers van de school zal de stagiair

tijdens de stage bezoeken. Indien dit niet mogelijk is, wordt er telefonisch contact

opgenomen.


