Geachte ouder(s), verzorger(s),
Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van een programmaonderdeel in het tweetalig onderwijs.
In het programma van klas 4 of klas 5 is een internationaal georiënteerde ‘snuffelstage’ opgenomen, de
zogenaamde ‘EIO - Work Experience’ (voorheen EIO - stage genoemd). Het doel van deze stage is de
Engelse taal gebruiken in relatie tot het oriënteren op de wereld om ons heen.
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de afspraken met betrekking tot de stage. Ook vragen
uw u formeel om toetstemming te geven voor de stage en de reis er naar toe.
De eisen die aan deze ‘EIO - Work Experience’ gesteld worden zijn:
-

De stage vindt plaats in een Engelstalige omgeving. Dit mag in het buitenland zijn, maar hoeft niet.
De stage mag georganiseerd worden met inzet van vijf officiële schooldagen. Een eventuele
verlenging kan met een vakantie of met vrije dagen.
De stage mag niet in een toetsweek plaats vinden.
De TTO-coördinator beoordeelt het stage-plan.
De stageovereenkomst (partnership agreement) moet van tevoren ingevuld en ondertekend worden.
Eén exemplaar hiervan dient voor de stage ingeleverd te worden bij de TTO coördinator.
Het stageverslag (EIO-Work Experience Portfolio) wordt afgerond met een (digitaal) stage verslag.
Dit verslag wordt uiterlijk twee weken na de stage (digitaal) ingeleverd bij de TTO coördinator.

Aanbeveling:
- We adviseren de stage bij een officiële instantie / bedrijf te laten plaatsvinden.
Wilt in verband met uw officiële toestemming onderstaand strookje en één exemplaar van de stage
overeenkomst zo volledig mogelijk ingevuld bij mij laten inleveren?
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag,
Met vriendelijke groet mede namens de schoolleiding,
Chris van Klompenburg
TTO coördinator

De ouder(s)/verzorger(s) van………………………………………………….….

Klas……………………

verlenen hierbij toestemming aan onze zoon/dochter om de ‘EIO – Work Experience’ te voldoen bij
onderstaande instantie. Wij zijn op de hoogte van de stageplek en geven toestemming aan onze
zoon/dochter om
Alleen / met ouders/ met medeleerlingen1 naar de stageplek en terug te reizen.
De stageplek:…………………………………………………………………………………………………………….
Tijdstip verblijf:……………………………………………………………………………………………………………
Datum:…………………………….
1

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening:………………………………..............

