

Aan de leerlingen van 6Ab – 6Hb en 6Wb en hun ouders
Bedrijfsstage van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december
Tijdens de laatste twee weken van het eerste trimester staat voor de leerlingen van het 6de jaar
bso een bedrijfsstage op het programma. Uiteraard is zo’n bedrijfsstage in de opleiding van groot
belang en een doelstelling om het diploma te behalen.
Leerlingen leren nieuwe vaardigheden aan en leren meedraaien in een bedrijf. Die ervaring zal
hen helpen om dan binnen afzienbare tijd de stap naar de arbeidswereld te kunnen zetten. We
verwachten dan ook dat iedere leerling zich tijdens de stage heel goed inzet en zich houdt aan de
afspraken die vanuit de school en het bedrijf gemaakt worden.
Tijdens de stage worden de leerlingen begeleid door een mentor uit het bedrijf. Vanuit de school
zal de praktijkleerkracht de leerling twee maal in het bedrijf gaan opzoeken om samen met de
leerling en de mentor de stage te evalueren.
De behaalde punten voor de stage van december zullen meetellen voor de 3de periode (met
Pasen) en de punten van de stage van net voor de paasvakantie worden dan meegeteld op het
einde van het schooljaar.
LET OP : Als de leerling tijdens de stage ziek wordt, moet u onmiddellijk het bedrijf en de
school daarvan op de hoogte brengen. Iedere afwezigheid tijdens de stage moet met een
doktersbriefje gewettigd worden. Een gewoon briefje volstaat niet!
Daarna beslist de klassenraad of de stage al dan niet achteraf ingehaald moet worden.

Toetsen 2de periode
Omdat de leerlingen van 6bso de laatste twee weken van het eerste trimester niet op school
aanwezig zijn, eindigt voor hen het trimester op school al op vrijdag 4 december. Dat is de
laatste normale lesdag voor die klassen. De toetsen voor die periode worden in de laatste
lesdagen opgenomen. De regeling daarvan vindt u als bijlage bij deze brief. Dat betekent dan
natuurlijk wel dat de toetsen ’s avonds op een serieuze manier door de leerling voorbereid zullen
moeten worden.
DIGITAAL oudercontact rapport 1ste periode
Voor de tweede periode behalen de leerlingen uiteraard een deelrapport. Dat rapport wordt door
de leerling en de ouders besproken in een digitaal oudercontact. Dat is dus de laatste dag van de
bedrijfsstage en meteen ook de laatste dag voor de kerstvakantie.
Via een link die je via Smartschool gaat toegestuurd krijgen, kan iedere ouder een digitale
afspraak met de titularis maken.
We hopen u hiermee de nodige informatie over het einde van het eerste trimester gegeven te
hebben. Indien u nog meer info wenst, laat niet na de school te contacteren.
Vriendelijke groeten
De directie

Schikkingen laatste dagen 1ste trimester
Ondergetekende, ouder of verantwoordelijke van _________________________
uit klas ___________ verklaart op de hoogte te zijn van de schikkingen van de laatste dagen van
het 1ste trimester.
 De normale lessen eindigen op vrijdag 6 december zoals op een gewone vrijdag.
 Van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december is de leerling op bedrijfsstage.
Tijdens die dagen komt hij niet naar school maar gaat hij wel naar het bedrijf.
 Als de leerling tijdens de bedrijfsstage ziek wordt, zijn twee zaken heel belangrijk:
o Onmiddellijk worden het bedrijf EN de school van de ziekte op de hoogte gebracht.
o De ziekte MOET gewettigd worden door een doktersbriefje.
 Op vrijdagnamiddag 18-12 is er digitaal oudercontact met rapportenbespreking.

Handtekening leerling

Handtekening ouders

____________________________

________________________________




