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STAGEPLAN 
 

Algemene gegevens 
 

Naam: 
  

Klas:                  Mentor: 

Email adres tijdens stage: 
  

Mobiele nummer tijdens stage: 

Datum stage: Van  ………/………../ 20 …. 
                           Tot  ………/………../  20…. 

Aantal te verzuimen schooldagen: ………. 
(max. 5 buiten schoolvakantie) 

Toestemming ouders/verzorgers   ja nee 
Datum:………………… 

Naam ouders: ………………………. 
Handtekening……………………….. 

 
ToToToetsingscommissie  

 

 

Datum inlevering   …… /……./ 20 
 

Datum bespreking toetsingscie.… /…./ 20 

Goedgekeurd    ja   nee 
 
Handtekening toetsingscie   ………………………………. 
 

Opmerkingen/acties toetsingscie: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

Plan besproken met de mentor op:  
 
 ……./……./20... 

Opmerkingen mentor: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja   nee 
 
Handtekening toetsingscie…………… 

Reisgegevens 
 

 

Vervoer naar stage: 
trein   bus  vliegtuig  auto 
anders……………………………………   

 

Reizen: 
alleen   met ouders 
anders……………………………………….  

Heenreis .…./…..../20…... Terugreis ….../..…../20... 
 
 

Waarschuwingsadres ouders/verzorgers gedurende de periode dat uw kind de stage volgt: 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon:                                                                     Mobiel: 
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Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja   nee 
 
Handtekening toetsingscie…………… 

Reisgegevens 
 

 

Vervoer naar stage: 
trein   bus  vliegtuig  auto 
anders……………………………………   

 

Reizen: 
alleen   met ouders 
anders……………………………………….  

Heenreis .…./…..../20…... Terugreis ….../..…../20... 
 
 

Waarschuwingsadres ouders/verzorgers gedurende de periode dat uw kind de stage volgt: 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon:                                                                     Mobiel: 
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Waarschuwingsadres contactpersoon bij calamiteiten met ouder/verzorgers van leerling: 
(iemand in NL, waar school contact mee op kan nemen) 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon:                                                                     Mobiel: 
 

Stagegegevens 
Doel stage: 

 oriëntatie op studierichting 
 oriëntatie op beroepskeuze 
 oriëntatie op maatschappelijk thema 

Land stage: 
 Nederland 
 Buitenland, te weten 

 ………………………………………………………………………….. 
Bedrijf/organisatie: 
Aard:  
Naam: 
Adres: 

Straat: 
Huisnummer: 
Plaats: 
Land: 
Telefoon: 
E-mail: 
 

Contactpersoon: 
Naam: 
Adres: 
Straat: 
Huisnummer: 
Plaats: 
Land: 
Telefoon: 
E-mail: 

Verblijfplaats:  
Aard:  
Naam: 
Adres: 

Straat: 
Huisnummer: 
Plaats: 
Land: 
Telefoon: 
E-mail: 
 

Contactpersoon: 
Naam: 
Adres: 
Straat: 
Huisnummer: 
Plaats: 
Land: 
Telefoon: 
E-mail: 
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Begroting  

*Rekeningnummer waar stimuleringspremie op gestort kan worden: 
 
Rekeningnr…………………………….. bank……………….…… ten name van…………………………………………………..…… 
 

 
 
 

Aard van de stage:  
(welke werkzaamheden ga je doen /wat is je opdracht/waaruit blijkt dat de voertaal Engels is?) 
 
 
 
 
 
 
 
Motivatie / Onderzoeksvraag: 
(waarom vind je dit belangrijk en wat zijn daar bij de vragen waarop je antwoord wil hebben) 
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Dagplanning 
 

Dag Activiteit ochtend Activiteit Middag Activiteit avond 
Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

Zondag    

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

Zondag    

Maandag    
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