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Vooraf
Allereerst hartelijk dank dat u uw medewerking
wilt verlenen aan ons programma Buitenschools
leren. Door het begeleiden van een leerling van
onze school in uw bedrijf/instelling stelt u onze
leerling in de gelegenheid zich verder te verdiepen in de wereld van arbeid en beroep.
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Hartelijk dank
dat u uw medewerking
wilt verlenen

Wie zijn wij?
Het Calvijn College is een scholengemeenschap op
reformatorische grondslag. Zowel in de lessen als
daarbuiten vindt overdracht van Bijbelse normen

en waarden plaats. De school heeft zeven locaties:
Goes Klein Frankrijk, Goes Noordhoeklaan, Goes

Stationspark, Krabbendijke Appelstraat, Krabbendijke Kerkpolder, Middelburg en Tholen. In totaal
bezoeken ruim 3000 leerlingen onze school. We

bieden een breed lesaanbod van pro tot gymnasium.
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De term vmbo geeft aan dat leerlingen nog geen
volledige beroepskwalificatie behalen, het is namelijk
een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. Er wordt een basis gelegd voor zowel de
algemene vakken, als de beroepsgerichte vakken.
Tijdens de beroepsgerichte lessen zijn de leerlingen
meer praktijkgericht aan het werk.

Buitenschools leren
Binnen het vmbo krijgt elke leerling de gelegenheid om buiten de schoolmuren te leren. Binnen
het programma Buitenschools leren gaat de

leerling zich oriënteren in de wereld van arbeid en
beroep.

De leerling oriënteert zich in een bedrijf of instelling
om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de
beroepen binnen de sector van zijn of haar belangstelling.

Wat kunt u van de leerling
verwachten?
De leerling is tussen de 12 en 14 jaar en heeft één

of twee jaar algemene vorming achter de rug. Het
is dus een leerling die meestal nog geen beroep-

servaring heeft opgedaan dan eventueel alleen via
het bijbaantje.

binnen uw bedrijf/instelling mogelijk is. De leerling
kan er ook voor kiezen om telefonisch contact op te
nemen of bij u langs te komen. Als alles akkoord is, is
het de bedoeling dat de leerling op een formulier uw
bedrijfs- en contactgegevens aan de school verstrekt.
Daarna kan hij of zij kennismaken met uw bedrijf of

Ruim voor de aanvang van de oriëntatie heeft de

instelling. Wilt u goede afspraken maken met de leer-

leerling de gelegenheid om een (sollicitatie)brief te

ling over bijvoorbeeld werktijden en kleding?

schrijven waarin hij of zij vraagt of bedrijfsoriëntatie
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Wat verwacht de leerling
van u?
Het is van groot belang dat de leerling ervaring

•

opdoet, waarop hij of zij na de buitenschools leer-

met vragen terecht kan en die helpt waar dat

periode kan reflecteren.

nodig is.
•
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De begeleid(st)er is degene bij wie de leerling

De leerling heeft vrijwel nog geen ervaring

Wij vragen u om op de volgende manier invulling te

opgedaan met het beroepenveld. Daarom valt er

geven aan het buitenschools leren:

nog heel wat te leren. U kunt de leerling helpen

•

Wilt u indien mogelijk één persoon aanstellen als

door zo veel mogelijk van uw bedrijf of instelling

begeleid(st)er van de leerling? Deze introduceert

te laten zien en de leerling indien mogelijk een

de leerling op de werkvloer en vertelt wat er van

zo breed mogelijk aanbod aan eenvoudige werk-

hem of haar verwacht wordt.

zaamheden te bieden.

Duur van het
buitenschools leren
De duur van de oriëntatie is geheel afhankelijk
van het bedrijf of de instelling.

Meestal is de duur één of twee dagen. De leerling is
er zelf verantwoordelijk voor dat er voldoende uren
besteed worden aan het programma Buitenschools
leren.

De leerling is er zelf
verantwoordelijk voor
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Verzekering
De school heeft een ongevallen- en aanspra-

kelijkheidsverzekering waar de buitenschoolse
leeractiviteiten onder vallen. De afspraken en
verantwoordelijkheden kunnen bij de locatie

antwoordelijkheid van de stageverlener. Een stagiair
wordt namelijk gelijkgesteld met een werknemer.
Ook dient er voldoende toezicht aanwezig te zijn op
de verrichtingen van de stagiair.

worden opgevraagd.

Alleen schade die het gevolg is van een onrechtEén onderdeel willen we onder uw aandacht

matige daad van de stagiair, kan gemeld worden

brengen: Indien de leerling werkzaamheden in het

bij de school. De school zal dit dan ter beoordeling

stagebedrijf mag verrichten, vallen deze onder ver-

voorleggen aan haar verzekeringsmaatschappij.
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Vergoeding
Buitenschools leren is een onderdeel van het lesprogramma in de onderbouw van het vmbo. Wij vragen
u geen loon of onkostenvergoeding. Voor de leerling
is een goede begeleiding vanuit het bedrijf van veel
groter belang dan een financiële vergoeding.

Goede begeleiding vanuit het
bedrijf van veel groter belang
dan een financiële vergoeding

Geoorloofd verzuim tijdens
de oriëntatieperiode
Als de leerling met een geldige reden bijv. door

naast meldt de leerling zijn of haar verzuim ook aan

ziekte, doktersbezoek etc. moet verzuimen, dan zal

school, zodat ook wij weten of hij of zij een volledige

hij of zij dit aan uw bedrijf of instelling melden. Daar-

programma heeft gelopen.

Vragen of problemen?
Heeft u vragen of zijn er problemen met de leerling

catie waar de leerling de lessen volgt. Op de website

tijdens de oriëntatieperiode? Neem dan a.u.b. con-

onder contact staan de telefoonnummers van de

tact op met de loopbaanbegeleider van de schoollo-

verschillende locaties.
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Hoofdlocatie
Bezoekadres
Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes
Postadres
Postbus 362
4460 AT Goes
Telefoon / e-mail
(0113) 21 10 20
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl
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