
 

  

 

1 / 1 

 

 

Datum :  15 februari 2023 

Ons kenmerk : LJ3/BLD/KUP 

Onderwerp :  Stagedag 3 havo 

 

 

 

Beste leerling, 

 

Donderdag 9 maart 2023 ga je een dag stagelopen. Hieronder vind je alle informatie: 

- Je gaat een hele dag stagelopen, bij voorkeur minimaal 7 uur. Je dient zelf goede afspraken te maken 

over: de werkzaamheden, de werktijden, bij wie je moet melden, of je lunch mee moet nemen etc. 

- Heb je het stageformulier nog niet ingeleverd? Lever het stageformulier zo snel mogelijk in bij de decaan 

of mentor.  

- Je maakt na afloop de opdracht in Keuzeweb. De opdracht dient vóór 13 april 2023 ingeleverd te worden. 

- Ben je ziek op de stagedag? Meld je ziek bij de receptie van het Huygens Lyceum en meld je ziek bij het 

stagebedrijf. Telefonisch afmelden bij het stagebedrijf is wel zo netjes. We gaan later in gesprek om te 

kijken hoe je de stagedag kan inhalen.  

- Is je stagebegeleider ziek? Kijk of je bij een collega van je stagebegeleider mee kan lopen. Als dat niet 

mogelijk is kom je op donderdag 9 maart naar school van 9.00 tot 14.00 uur om huiswerk te maken. Je 

meld je in de ochtend bij de mediatheek. We gaan later in gesprek om te kijken of je stage kan lopen op 

een andere dag.  

- Ga je stagelopen op een andere dag dan donderdag 9 maart? Dan ben je op donderdag 9 maart van 9.00 

tot 14.00 uur op school aanwezig om huiswerk te maken. Je meld je in de ochtend bij de mediatheek. Je 

bent er zelf verantwoordelijk voor het inhalen en bijwerken van de gemiste lesstof. Ga je op een andere 

dag stagelopen en heb je geen zin om op 9 maart huiswerk te maken op school? Je kan er ook voor kiezen 

om twee dagen stage te lopen, dus op 9 maart en een andere dag! 

- Voor vragen over de stagedag kan je tot 6 maart terecht bij Mevrouw Bleijs, decaan havo. Vanaf maandag 

6 maart kan je terecht bij Meneer Cornelissen voor dringende vragen.  

 

Ik wens je alvast een leuke en leerzame stagedag! 

 

 

Met vriendelijke groet,   

    

Mevr. D. Bleijs 

Decaan havo 

 

 


