Stage document voor de werkgever

Stagecontract
Gymnasium Arnoldinum
Pagenstecherweg 1
D- 48565 Steinfurt
tel: 0049 +2551 5278
fax: 02551/ 2917

Stagegever:

datum:

naam en volledig adres

In dit stagecontract gaat de ondertekende stagebiedende organisatie akkoord met een
tweeweekse stage ('snuffelstage') van de leerling:
, geb.
De stage zal plaatsvinden tussen:

en

.
.

De stagegever stelt de stagiair in de gelegenheid gedurende deze periode praktijkervaring op
te doen op het gebied van (taakomschrijving / werkterrein:)

De stage wordt niet vergoed. Er zullen echter ook geen kosten ontstaan voor de stagiair.
Hij/Zij krijgt in beperkte mate taken opgedragen die hij/zij zelfstandig (ook in de
Nederlandse taal) kan verrichten. Zijn/Haar werktijden zijn zo ver mogelijk de werktijden van
de medewerkers van het bedrijf.
Voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stage wordt als mentor ban het Gymnasium
Arnoldinum, Steinfurt, Duitsland aangegeven:
.
Naam van de ondertekende bedrijfsmentor / aanspreekpartner bij de stagebiedende:
Tel:

.

Datum en handtekening stagegever/bedrijfsmentor
Gelieve de grijze vakjes in te vullen en sturen of faxen naar bovenstaand adres

1

Stage document voor de werkgever

Informatie bij de stage

Geachte heer, mevrouw,
Het Gymnasium Arnoldinum is een Duitse school die vergelijkbaar is met een Nederlandse
vwo-school. Ze is gelegen in het Duits-Nederlandse grensgebied en wil de leerlingen van de
bovenbouw in de gelegenheid stellen om werkervaring in het buurland op te doen. In het
kader van een verplichte stage in de bovenbouw kunnen de leerlingen stage lopen in het
buurland.
De Duitse leerlingen zijn tussen 16 en 17 jaar oud en leren sinds bijna vier jaar Nederlands.
Het is zeker ook de bedoeling dat ze tijdens de stage ook Nederlands spreken. Ook is met de
stage beoogd dat ze kennis nemen van de sociale, economische en culturele
omstandigheden waarin uw organisatie werkt.
De stage wordt niet vergoed. Het is een 'snuffelstage' die gericht is op het kennismaken met
bepaalde beroepsbezigheden om een verantwoorde keuze te kunnen maken i.v.m.
studierichtingen of opleidingen. Anders dan in Nederland hoeft het geen matschappelijke
stage te zijn.
De stagiair is verplicht om op tijd op het werk te verschijnen, de hem opgelegde taken
zorgvuldig te verrichten.
Namens de leerlingen danken wij u voor uw inzet. Wij verzoeken u om het bijgaande
formulier in te vullen en spoedig mogelijk terug te zenden. Indien u vragen hebt, kunt u
contact opnemen met de school en u door laten verwijzen naar mw. V. Wenzel of een
bericht voor haar achterlaten.

Met vriendelijke groet,
Dr. Veronika Wenzel
Gymnasium Arnoldinum
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