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Stage lopen

Je eigen toekomst

Leren in de praktijk

Aan het werk

Aan de slag

op een plek die
jou bevalt

Ontdekken wat jouw talent
is

Op je stageplek leren hoe
het moet

als een volwaardig
medewerker

met een baan in het
verschiet

Samantha's stage: Sodexo

Dit is de eerste stagekrant van DaCapo College
Praktijkonderwijs. In deze krant lees je verhalen van
leerlingen op hun stage. Ze vertellen waar ze stage
lopen, wat hun taken zijn en hoe het gaat op stage.
Stage lopen kun je op veel verschillende plekken.
Denk aan een winkel of een supermarkt.
Maar ook een bouwbedrijf, waar je bijvoorbeeld
parket leert leggen of met machines aan de slag
gaat.
Ook lopen leerlingen stage in de horeca.
Bijvoorbeeld bij een lunchroom, restaurant of bij
Sodexo in het ziekenhuis.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden.
In deze krant kun je dus lezen, wat er allemaal
mogelijk is. Veel leesplezier!

Stage lopen in het Praktijk
onderwijs, wat is dat?

Ik ben Samantha Jannenga. Ik werk
al een jaar bij Sodexo. Dat is een
restaurant
in
het
ziekenhuis
Sittard-Geleen. Ik heb verschillende
werktijden, Dinsdags van 8.30
16.30 Woensdag van 11.00 19.00
en donderdags van 8.00 16.00 De
regels op mijn stage plek zijn, dat ik
een Sodexo trui aan moet, en een
schort om doe. De truien moeten wij
zelf wassen. Ik heb maar een half
uur pauze op de hele dag. Ik ben op
verschillende werkplaatsen. Zoals in
de keuken, bij het Espresso barretje

(koffiebar) en bij Aspretto een bar
waar je snacks kunt krijgen. Ik sta
iedere dag op een andere plaats,
dat vind ik erg fijn. Ik heb hele lieve
collega's, met een iemand (Katy)
kan ik goed op schieten. Dat is een
Indische vrouw, ik vind haar super
aardig en mag haar graag, en werk
ook super graag samen met haar.
Ik krijg opdachten van iedereen, het
is afhankelijk wie die dag daar is.
Mijn taken zijn o.a. zorgen dat alles
bijgevuld blijft en alles op tijd klaar
is.

Ik maak ook salades die worden bij
gevuld. Ik maak broodjes voor
lunches, soms ook luxe lunch, daar
zit dan ook salade op en wat extra
beleg. Als ik klaar ben meld ik me
bij die gene waar ik de taak van
heb. Als mijn stage dag voorbij is,
meld ik me bij de baas. Ik breng
mijn schort naar de kelder toe in de
mand met vuile schorten.

Walid bij Atlas

Jeremy loopt stage bij Bart Smit

Ik ben Walid Oqbani. Ik
ben 18 jaar en ik loop
stage bij Atlas markt, een
Marok-kaanse winkel. Ik
loop stage van 9.00 t/m
15.00. Mijn opdrachten
zijn
vegen,
dweilen,
vakkenvullen en klanten
helpen. Ik heb 4 collega's,
Dries en Abdoel en nog 2
anderen. Ik werk met
Abdoel het meest. Ik krijg
de opdrachten van alle
twee de collega`s. Ik vind
het leuk om met klanten te
werken omdat ik hun kan
helpen. Ik wil graag leren
om met de kassa te
werken.

Ik ben Jeremy Schuurbiers en werk bij Bart Smit, een
speelgoed zaak. Mijn werktijden zijn vanaf half 11 tot 5
uur. Ik hoef geen werkkleding aan, ik moet wel altijd een
spijkerbroek aan. Regels op mijn stage zijn bijvoorbeeld
nette kleren aan, netjes tegen klanten praten, goed
uitleggen wat het voor producten er zijn, klantvriendelijk
zijn. Mijn taken zijn voornamelijk producten uit de dozen
halen en dan in de winkel zetten. Ik vind het leukste op
mijn stage producten van de dozen open maken. Ik heb
geleerd op mijn stage hoe ik moet omgaan met klanten.

Jordy over zijn stage bij
Bandencentrum Beek
Ik ben Jordy Wijnands. Ik loop bij
een bandencentrum stage, dat
bedrijf ligt in Beek en het heet Janik
Jamrozik. Ik moet om half 9 daar
zijn en moet werken tot half 6. Ik
moet daar werkschoenen aandoen.
Je mag tijdens je stage niet op je
telefoon zitten.
Ik kom 's morgens om half 9, dan
doe ik mijn werkschoenen aan en
zet dan het reclame bord buiten en
de vlaggen waar reclame opstaat.
Dan de tafel van de kantine
schoonmaken. Misschien komt er
dan een klant en dan kan ik die
klant helpen. Mijn taken zijn
bijvoorbeeld
auto
banden
verwisselen, band plakken en
nieuwe band op de auto zetten. Zo
gaat dat de hele dag verder. Het
zijn leuke collega's
ik heb 5
collega's en de baas zelf. Ik werk
vaak met Sven,Sean of Rico

Dit is de eerste stagekrant van
DaCapo College Praktijkonderwijs.
Praktijkonderwijs leidt op tot arbeid.
Dat betekent dat de meeste
leerlingen, die op hun 18e de school
verlaten, aan het werk gaan bij een
bedrijf waar ze stage gelopen
hebben.
Op school krijgen de leerlingen
naast de algemene vakken taal
rekenen,
informatiekunde
en
lichamelijke opvoeding, ook vakken
die speciaal gericht zijn op beroepen
die je later kan beoefenen. Er is
bijvoorbeeld een branchegerichte
opleiding Horeca en Schoonmaak
mogelijk.
Verder
zijn
er
beroepsondersteunend lessen voor
winkelassistent en gericht op de
zorg. Het leren gebeurt vooral in de
praktijk door bijvoorbeeld stages bij
bedrijven en organisaties.
Het is regel dat leerlingen als zij 15
1/2 jaar oud zijn, een of meer stages
lopen om praktijkervaring op te doen
voor een echte baan. De school
neemt de verantwoordelijkheid op
zich om voor de leerlingen een
geschikte plek op de arbeidsmarkt te
vinden. Dit gaat natuurlijk in overleg
met de leerling. Ook wordt gekeken
naar de uitkomsten van het
assessment, dat een leerling aflegt
voordat hij / zij op stage gaat. Hierin
wordt bekeken waar de talenten en
de interesses van de leerlingen
liggen.
Na de eerste stagedag volgt iedere

vier weken een stagebeoordeling
samen met de leerling en de
stagebegeleider
van
het
stagebedrijf. Deze beoordeling vind
plaats
via
een
stage
beoordelingsformulier. Tijdens deze
bespreking wordt in gezamenlijke
verantwoordelijkheid een score
toegekend op een schaal van 1 tot
5: slecht, onvoldoende, matig,
voldoende en goed. De volgende
criteria
worden
beoordeeld:
Werkhouding,
Werkaanpak,
Zelfstandigheid, Inter-persoonlijke
vaardigheden.
Stage lopen kun je op veel
verschillende plekken. Denk aan
een winkel of een supermarkt. Maar
ook een bouwbedrijf, waar je
bijvoorbeeld parket leert leggen of
met machines aan de slag gaat.
Ook lopen leerlingen stage in de
horeca. Bijvoorbeeld bij een
lunchroom, restaurant of bij Sodexo
in het ziekenhuis. In deze krant lees
je verhalen van leerlingen op hun
stage. Ze vertellen waar ze stage
lopen, wat hun taken zijn en hoe
het gaat op stage. Veel leesplezier!

DaCapo PRO
Einighauserweg 25
6163 AK Geleen
046-4742134
www.dacapo-college.nl

Nieuws in de klas
De krantentool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas en
d-Media.
De instructieteksten van de
basisversie zijn geschreven
door Iwan Troost.

Ik vind het leuk om nieuwe dingen
te leren bijvoorbeeld een auto
uitlijnen. Ik heb geleerd hoe ik een
band van de velg af moet halen en
weer erop zetten. Ik heb ook
geleerd hoe ik moet balanceren en
heb geleerd hoe ik een band moet
plakken.

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.
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Jill loopt stage bij Sodexo

Stage bij Albert Heijn

Horeca-afdeling in het ziekenhuis van Sittard-Geleen
Ik ben Kelly Dubois en loop stage bij Albert Heijn. Het is een winkel
het ligt in Makado Beek. Mijn werktijden zijn van 9 tot 5. Op mijn
stage draag ik een trui van Albert Heijn. Zo ben ik herkenbaar voor de
klanten.
De regels zijn dat je niet mag roken in de 2 kwartieren pauze maar
wel in het uur pauze, je mag geen telefoon gebruiken behalve in de
pauzes enz.
Mijn taken zijn daar bijvoorbeeld poetsen, vakken vullen, spiegelen.
Ik heb een heel aantal collega's met wie ik samenwerk. Ik werk vooral
met een team van ongeveer 3 samen met mijn begeleider op stage.
Wat er leuk aan is, dat de tijd lekker snel gaat en dat het best fijn
werk is. Ik heb nog niet veel geleerd omdat ik pas 1 dag stage
gelopen heb daar. Wat ik hoop te leren is waar alles ligt.

Miklo bij Bandencentrum
Ik ben Jill Rietbergen en ik
loop stage bij Sodexo, de
horeca
afdeling
in
het
ziekenhuis van Sittard Geleen.
We hebben een sodexo
T-shirt, zwarte schoenen en
haren moeten vast. Er zijn ook
regels zoals; optijd komen, als
je fooi geld krijgt moet je het in
het fooipotje doen, als je ziek
bent je zelf afmelden. Ik moet
bijvullen, koffie barretje doen,
afwas doen. Op vrijdag is het
een drukke dag voor mij want
als ik s'morgens daar kom
moet ik naar de kluis lopen en
een schort pakken en dan
moet ik me inschrijven. Daarna
ga ik spullen pakken wat ik
nodig heb zoals broodjes,
panini's, wafels en muffins zo'n
soort dingen, en dan moet ik
eerst stokbrood snijden in 4
stukken en dan moet ik ze
inpakken en in de koeling

leggen. Dan heb je ook nog
luxe broodjes en die hoef ik
alleen maar in te pakken en
dan moet ik mee helpen met
mijn collega met afwas of de
mensen verder helpen de
bestelling
opnemen
en
uitvoeren.
De meeste drukte komt tussen
half 1 en 4uur maar het is elke
keer verschillend dan is het
niet druk en dan weer wel. Om
4 uur moet ik voor dat ik om
half 5 na huis ga, moet tafels
afvegen en even onder de
tafels vegen en prullenbakken
leeg maken en dat opruimen
en dan pas om half 5 kan ik
naar huis gaan. Ik heb hele
lieve collega's waar ik echt
heel goed mee kan praten
zoals Tilly,

Sylvana, Tamara, Suzanne en
Leonie. Er zijn best veel
mensen daar waar ik mee
samen werk, denk 7 stuks.
Maar dan krijg ik wel leuke
opdrachten van ze. Wat ik leuk
vind op stage dat is als ik veel
samenwerk met mijn collega's,
dan ben je tenminste niet alles
alleen aan het doen maar met
z'n 2 dat vind ik veel
gezelliger. Wat ik daar heb
geleerd is je toch rustig moet
blijven als de klanten zo
onrustig zijn en veel de klanten
helpen. Wat ik wel nog wil
leren is veel meer zelfstandig
werken want je werkt altijd met
iemand samen maar voor de
rest vind ik het wel heel leuk
op mijn stageplaats.

Marly's stage bij Van der Valk

Ook Joanna loopt stage bij Sodexo
Ik ben Joanna Rovers en ik loop
stage bij Sodexo in het
ziekenhuis in Sittard-Geleen.
Mijn werktijden zijn verschillend;
woensdag van 8:30 tot 16:30. En
donderdag van 8:00 tot 16:00 en
vrijdag weer van 8:30 tot 16:30.
Mijn werkkleding is een Sodexo
trui en een Sodexo schort. Het is
wel netjes met kleding, maar je
moet ze zelf wassen. De regels
zijn dat je beleefd moet zijn
tegen de mensen en goed moet
luisteren
wat
de
andere
werknemers zeggen. Mijn taken

zijn dat ik bijvoorbeeld de afwas
moet doen, schoon maken,
serveren, mensen helpen als ze
vragen hebben. Ik vind het wel
een leuke stage. Zo verloop mijn
dag wel snel vind ik. Ik vind de
collega's heel aardig. Ik werk het
meest met Annelies en Rebecca.
Ik vind hen wel leuk om samen
mee te werken.

Werken in de horeca
Het leukst vind ik Espresso bar.
Daar mag je alleen staan en het
is wel gezellig. Ik heb veel
geleerd hoe je moet koken met
verschillende recepten je hebt. Ik
wil wel een goede kok te
worden, want ik hou heel veel
van eten. Maar ik zou wel door
willen leren met alles, want als ik
met school klaar ben zou ik wel
nog door willen gaan.

Brian loopt stage bij Sun System
Door alle verschillende maten, vind ik mijn stage heel leuk
Ik ben Brian Timmer, 17 jaar
(word in april, 18 jaar) en
woonachtig in Sittard. k werk bij
Sun
System
te
Geleen,
ongeveer 3 straten vanaf de
school. Sun System is een
rolluiken groothandel, waarbij wij
de rolluiken in elkaar zetten. Ook
maken wij zonweringen, en
zonneschermen. Mijn taak is om
de rolluiken in elkaar te zetten
en, zo nodig, te
corrigeren. Ook is mijn taak om
schoon
te
maken
achter
bijvoorbeeld de zaagmachines
en de gangpaden. Ik werk 2
dagen in de week op maandag
en vrijdag van 08:30u tot 16:30u.
Tevens is het bij ons verplicht
om werkschoenen te dragen en
hebben wij werk t-shirts. Bij ons
staat kwaliteit hoog in het
vaandel en wordt ook met zorg
uitgevoerd. Zo controleren we
elk klein detail op het rolluik. Mijn
pauzes zijn van 12:30u tot
13:00u (30 minuten) en later nog
van 15:00u tot 15:20u. Binnen

mijn werkplaats heb ik 2
collega's, waarvan 1 mijn baas
is. Aangezien wij, mijn collega en
ik, niet hetzelfde maken werken
we dus ook niet samen.

Ik ben Miklo Mols en ik loop
stage
bij
Bandencentrum
Geleen. Ik moet van half 9 tot
6uur naar stage. Je krijgt er
ook
werkkleding
en
werkschoenen van je zelf. Als
er een klant komt help je de
klant met banden plakken,
banden
balanceren
en
verwisselen, auto uitlijnen, en
velgen schuren. Ik vind het
leuk op mijn stage omdat ik
ook aardige collega's heb en
omdat de werkzaamheden
ook leuk zijn. Ik heb geleerd
op mijn stage om banden te
balanceren,
banden
te
verwisselen
en
velgen
schuren. Wat ik hoop te gaan
leren is de apparaten in te
stellen.

De opdrachten krijg ik d.m.v.
bonnen en worden de 'lamellen'
klaargelegd hiermee. Wat mijn
stage zo leuk maakt, is dat je
niet altijd dezelfde grootte hebt.
Dan heb je een van 530mm (53
cm) en dan heb je weer een van
3090mm (3m 9cm), en dat maakt
het uitdagend. Ook krijg je soms,
niet
overal,
een
stagevergoeding. Ik krijg deze
wel. Dit is een klein bedrag per
dag en krijg je, op het eind van
een maand, gestort. Wat ik heb
geleerd op mijn stage, is hoe
druk het soms kan zijn. En dat je
echt op schema moet werken,
omdat anders alles 'in de soep
loopt.' Zoals dat er rolluiken te
laat geleverd kunnen worden, en
dat kan consequenties hebben
voor de rest van onze planning.
Indien nodig, herstellen wij ook
rolluiken.

Ik ben Marly Conings en ik loop stage bij
Vandervalk Urmond. Het is een horecabedrijf
en ligt in Urmond. We hebben allemaal
werkkleding
aan;
werkschoenen,
een
koksmutsje, schort en bedrijfskleding. Er zijn
ook regels op mijn stage plek bij Vandervalk
Urmond. Je moet elke dag optijd komen, netjes
en beleefd zijn als mensen je wat vragen. Als
ik naar stage toe moet, dan moet ik het
saladebuffet
voorbereiden.
Ik
begin
maandagmorgen om 11 tot 4, als ik begin moet
saladebuffet voorbereiden. Ik begin maandagmorgen om 11 tot 4, als
ik begin moet ik eerst de koeling controleren kijken of niks over de
datum is en of de rekken allemaal mooi schoon zijn. Daarna ga ik
kijken of ik van alles nog genoeg heb om het saladebuffet goed te
kunnen voorbereiden, als ik iets mis dan moet ik het opnieuw snijden
en afdekken en een dagsticker erop plakken. Als dat allemaal in orde
is mag ik meestal op pauze gaan. Ik heb een half uur pauze. Als de
pauze dan gedaan is dan ga ik de koeling helemaal poetsen, de
grond schoonmaken en nog een keer de rekken schoon maken en
kijken of er niks over datum is. Nadat ik de koeling heb gepoetst ga ik
kommetjes en bordjes bijvullen voor het saladebuffet, als ik dat
gedaan heb dan kan ik het saladebuffet er gaan opzetten en moet ik
om het halfuur gaan kijken of ik het kan gaan bijvullen. Er werken
best wel veel mensen bij Vandervalk Urmond. In de keuken werken
leuke en spontane collega&amp;amp;acute;s, als ik ze om hulp vraag
dan komen ze me die geven, als ik iets niet snap en ik vraag of ze het
me willen uitleggen dat komen ze allemaal doen. Ik werk met nog 2
andere collegas die doen ook het saladebuffet. Ik krijg geen
opdrachten meer, want ik weet wat ik moet doen als ik begin met
werken. Ik vind het heel erg leuk werken. Je hebt leuke collegas, als
je iets vraagt dan word het je goed en netjes uitgelegd. Mijn taken
vind ik ook heel erg leuk, zoals het saladebuffet opzetten en alles
goed voorbereiden. Op mijn stageplek heb ik al best veel geleerd. Ik
heb geleerd om het hele saladebuffet zelfstandig te kunnen opzetten.
Er word mij nu ook geleerd om het koude alleen te kunnen draaien. Ik
hoop ook nog te leren om Live Cooking te kunnen doen, dat is dat je
de mensen laat zien wat je aan het koken bent. Mijn stageplek bij
Vandervalk Urmond die bevalt me heel erg goed, en ik hoop dat ik er
een contract kan krijgen.

De tool krantenmaken.nl is een initiatief van Nieuws in de klas.
Nieuws in de klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de kranten die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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Jessica's stage bij Kruidvat

Zora's stage bij Bristol

Ik ben Jessica Snijders en ik loop
stage bij Kruidvat in Geleen.
Ze verkopen bij de Kruidvat
shampoo, geneesmiddelen , baby
verzorging en nog veel meer. Ik loop
stage op woensdag en donderdag
van 09:00/18:00. Ik heb een rode
bloes aan. Ik moet meestal de
vakken onderin bijvullen en daar ben
ik meestal 30 minuten mee bezig,
soms langer. Daarna moet ik 18

Ik ben Zora Meier en ik loop sinds
november stage bij Bristol. Bristol is
een winkel waar je verschillende
dingen kunt kopen, zoals : dames
kleren, dames schoenen, heren
kleding,
heren
schoenen,
kinderkleding,
kinderschoenen,
accessoires, sport kleding, en sport
schoenen.
De winkel waar ik stage loopt is in
Sittard. Mijn werktijden zijn van 09:30
tot 18:00, de kleding die ik daar aan
moet is een blauw T-shirt met het
logo van logo van Bristol erop.
Regels bij Bristol zijn bijvoorbeeld; je
beurs, sleutels, en telefoon moeten
in de kluis, klantvriendelijkheid, eten
en drinken tijdens de pauze, en niet
eerder. Mijn taken zijn onder andere:
kleren recht hangen, klanten helpen,
spullen die we binnen hebben
gekregen uitpakken en in de winkel
leggen, stofzuigen, als de winkel
open gaat moet ik soms tellen
hoeveel geld er in de kassa zit,
nieuwe reclame posters ophangen,
soms moet ik de achter deur
openhouden voor mensen die
bijvoorbeeld met een kinderwagen
komen, want via die loop trap kan dat
niet. Mijn collega's zijn Gina, Linda,
Kim en Bianca. Ik krijg vaak
opdrachten van Kim en van Bianca.
Wat ik leuk vind op stage is nieuwe
spullen uitpakken en een kaartje aan
schieten. Als ik bezig ben, gaat de
dag heel snel voorbij. Op mijn stage
heb ik ook best veel geleerd, zoals
goed met klanten omgaan, dat ik
altijd moet vragen als ik het niet
begrijp en zo.

Lieke loopt stage in de keuken van een
bejaardenhuis
Ik ben Lieke van Osch en ik
loop sinds 8 november 2012
stage. Ik loop stage in een
bejaardenhuis in de keuken. Het
bejaardenhuis ligt in Geulle. Ik
ben daar op maandag en
donderdag van half 9 tot 4 uur.
S'morgens als ik daar kom ga ik
eerst naar de kleedkamer, om
mijn schort, zwarte broek en
werkschoenen aan te doen. Dan
ga ik naar de keuken en was ik
mijn handen. Dan ga ik het
koffiezetapparaat
flushen
(schoonmaken). Dan ga ik
alvast de rest wat er aan afwas
ligt in de afwasmachine doen en
eruit halen en dan afdrogen en
weer opruimen waar het hoort.
Dan ga ik het vlees snijden en
in de vier bermeries (karren)
verdelen. Dan hebben we om
half 11 pauze tot kwart voor 11.
Na de pauze ga ik de tafels
dekken en de waterkannen
vullen en op de tafel zetten. Om
kwart over 12 gaan we beginnen
met bedienen van de

soep, warme maaltijd en dan
het toetje (pudding, fruit of ijs).
Als de mensen klaar zijn met
eten ruimen we de tafels weer
af, en vegen we de tafels af met
een nat doekje en vegen we de
vloer met een bezem. Om half 2
hebben we weer pauze tot 2uur.
Om 2 uur gaan we beginnen
met het poetsen van de keuken
poetsen. Als we daar mee klaar
zijn gaan we de toetjes en sla
maken voor de volgende dag,
als we daar mee klaar zijn
zetten we ze in de koeling. Dan
is het 4uur en ga ik me weer
omkleden en na huis. Ik werk
met 5 collega's. Ik werk meestal
alleen. Mijn stagebegeleider
geeft mij meestal opdrachten
die ik moet doen, als hij er niet
is geven de andere die daar
werken mij opdrachten die ik
moet doen. Ik vind het bedienen
leuk want dan kom in contact
met de mensen. Ik heb veel
geleerd vind ik zelf.

trolleys doen en daar ben ik de
hele dag mee bezig. De collega's
zijn wel aardig. Het zijn 3 of 4
collega`s. Ik moet altijd alleen
dingen doen. Ik krijg de opdrachten
van een vrouw en de volgende dag
van een andere meisje. Ik vind de
stage wel leuk. Ik koop daar zelf
ook best wel veel en ik vind het fijn
om klanten te helpen.

Stage lopen...
...doe je na het derde leerjaar.
Je hebt een assessment
gedaan, waarin bekeken wordt
wat
jouw
talenten
en
interesses zijn.

Vanuit school krijg je natuurlijk
ook begeleiding op je stage.
Jouw stage-begeleider komt
iedere vier weken langs op het
bedrijf. Samen met jou en je
baas
wordt
dan
een
beoordeling ingevuld. Er wordt
dan
o.a.
gekeken
naar:
algemene
werkhouding,
formulieren
gebruiken,
samenwerken,
assertiviteit,
veilig en milieu-bewust werken,
instructies
opvolgen,
klant-vriendelijkheid, omgaan
met kritiek, overleggen.

Shirley loopt stage bij
Peuterspeelzaal Okidokie

Ivana loopt stage
bij Albert Heijn

Ik ben Shirley Coumans. Ik loop
stage
op
peuterspeelzaal
Okidoki in Sittard. Ik moet om
08:45 daar zijn om spullen klaar
te zetten, om 09:00 komen de
kinderen tot 12:00. We hebben
ook een middag groep die begint
om 12:45 tot 15:15. Wij hebben
geen vaste werkkleding, we
mogen gewoon onze eigen
kleding aan houden. De regels
zijn bijvoorbeeld: geen schaar of
mesje op de tafel laten liggen,
opletten dat de kinderen niet
alleen naar buiten gaan zonder
toezicht. Mijn taken zijn allemaal
verschillend maar wat ik wel doe
altijd is om 10:10 de kinderen
helpen opruimen. Daarna fruit
voor de kinderen schillen, als we
gezamenlijk hebben gegeten en
gedronken dan gaan we naar
buiten of een knutselactiviteit
doen.
Als
we
een
knutselactiviteit doen dan mogen
wij de kinderen niet helpen,
omdat de kinderen hun eigen
fantasie hebben en het zelf
willen doen. Mijn collega's zijn
heel vriendelijk. Als ik hun iets
vraag dan helpen ze ook

Ik ben Ivana Frans en ik loop
stage bij Albert Heijn. Het is een
supermarkt. De Albert Heijn
waar ik stage loop ligt in Beek.
Mijn werktijden zijn van 9 uur tot
5 uur. In de winkel moet je een
trui of een poloshirt van AH
dragen. We hebben de regel
dat we alleen in de grote pauze
mogen roken. Ik moet op stage
helpen met de zuivel bij vullen
en het vlees vullen en soms
spiegelen. In de middag ga ik
meestal met een collega samen
de koffie en koekjes bij vullen. Ik
heb leuke en aardige collega's.
Ik heb heel veel collega's en ik
werk vaak samen met Yoshka of
Charlotte. Dan krijgen we
opdrachten
van
onze
teamleiders Saskia of Joey. Ik
vind het leuk op stage vooral
omdat het afwisselend werk is.
Ik heb veel geleerd op stage
zoals hoe alles in zijn werk gaat
zoals met het fifo vullen, de
vracht en nog veel meer. Ik
hoop dat ik nog veel ga leren.

meteen. Ik heb 3 collega's. Op
de maandag en dinsdag werk ik
samen met Annelies en Margo.
Donderdag werk ik samen met
Annelies, Hanneke en Sharona.
Ik krijg niet snel echt een
opdracht, ik vraag nu meer
dingen uit mezelf. Bijvoorbeeld
of ik moet helpen met dingen
naar de container brengen of
spullen op ruimen.
Ik vind het op stage leuk dat ik
met de kinderen mag gaan
puzzelen of met ze in de
huishoek een boek lezen,
kleuren. Waarom? Ik vond het in
het begin al heel leuk om met
kinderen iets te doen. Ik heb op
mijn stage geleerd hoe ik
bijvoorbeeld met kinderen om
kan gaan als er thuis iets is
gebeurt of als er zelf iets met het
kind aan de hand is. Wat ik nog
wil leren is om kinderen te
helpen wanneer er thuis iets is
gebeurt en op stage meer
dingen gaan te vragen en
dingen zeggen als je er eens
mee bent of er niet mee eens
bent.

De tool krantenmaken.nl is een initiatief van Nieuws in de klas.
Nieuws in de klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de kranten die met behulp van deze tool gemaakt worden.

Stage krant van DaCapo College Praktijkonderwijs

Romy loopt stage bij Primera
Ik ben Romy Romeynders. Ik loop stage bij de Primera in Sittard. Bij de Primera verkopen ze:
cadeaukaarten, boeken, tijdschriften, wenskaarten, kansspelen en tabak. Ik heb pas drie dagen
stage gelopen nu ik dit schrijf. Toch kan ik wel iets over mijn stage vertellen. Om 10 over half 10
moet ik beginnen tot 18.00 uur. Ik heb geen werkkleding aan. Op dinsdag en donderdag worden
tijdschriften gebracht en die moet ik in de rekken doen. Oude tijdschriften gaan terug de kratten in
en worden door de bezorger opgehaald. Op dinsdag moet ik de tabak in de rekken zetten. De
kaarten moet ik goed zetten. De eigenares en ik staan op dinsdag en donderdag in de winkel. Van
de eigenares krijg ik de opdrachten. Ik vind het leuk om de tijdschriften of de tabak bij te vullen
omdat ik dan bezig ben en dan gaat de tijd snel. Ik hoop dat ik de kassa nog ga leren.

Yvonne volgt de opleiding AKA op onze school
Ik ben Yvonne Jasper, AKA
leerling
van
het
praktijkonderwijs Geleen.
In dit verslag ga ik jullie
vertellen over mijn ervaring in
stage en hoe het is om stage te
lopen.
Ik zit nu al 2 en half jaar hier op
school ik ben begonnen met
stage lopen in het 4e jaar.
Het was een flinke stap om
voor mij te zetten. Ik had zoveel
vragen
die
beantwoord
moesten worden. Ik was nog
jong en ik had totaal geen
ervaring om ergens te werken.
Ik vond het ook vreemd om niet
naar school te gaan maar naar
de HEMA.
Ik
kreeg
eerst
een
kennismakingsgesprek
met
een stage begeleider van
school. Iedereen heeft namelijk
een eigen stagebegeleider. Het
gesprek ging goed en de week
erna kon ik al beginnen.
De eerste week op stage begin
je natuurlijk met je voorstellen,
werkkleding uitkiezen, een
beetje kennis maken met de
winkel.

Stage is zo belangrijk omdat je
werkt aan je toekomst en je
portfolio. Iedere keer dat je
terug naar school komt schrijf je
in de AKA lessen verslagen die
je als bewijs aan het eind van
het jaar aan je examinator moet
laten zien. Zodat hij/ zij kan
zien wat je dit jaar allemaal
hebt gedaan en aan welke
thema's je hebt geleerd. Dan
bepalen ze een score tussen
de 0 en 100%. Een paar dagen
erna hoor je of je bent
geslaagd. Het gaat een heel
jaar door, het belangrijkste is je
ervaring in een stage je en je
afwezigheid dus ik ben het liefst
zo min mogelijk afwezig.
Daarbij heb ik heel veel in
winkels stage gelopen en nu
nog steeds.. Ik heb nu al in
totaal in 3 winkels stage
gelopen dus ik heb er ervaring
mee.
Ik wens jullie allemaal heel veel
succes met het lopen van je
stage.

De opleiding Arbeidsmarkt
geKwalificeerd Assistent is
bedoeld voor jongeren vanaf 16
jaar
en volwassenen , die
graag met een diploma niveau
1, naar de arbeidsmarkt willen
en
bij
die
ontwikkeling
begeleiding nodig hebben.
Sleutelwoorden daarbij zijn veel
praktijk,
structuur
en
duidelijkheid. Een Arbeidsmarkt
geKwalificeerd Assistent, AKA
assisteert
bij
eenvoudige
uitvoerende werkzaamheden in
een
arbeidsorganisatie.
Assisteren kan op heel veel
verschillende
plaatsen
en
binnen
verschillende
werkvelden. De opleiding AKA
combineert werken en leren. Je
hebt
een
stageplek
en
daarnaast kom je 1x per week
naar school. Op je stageplek
leer je de opleidingsinhoud in
de praktijk te brengen.
De AKA opleiding wordt
aangeboden in samenwerking
met Leeuwenborgh.

Stage Krant
Deze stagekrant is gemaakt
door onze leerlingen tijdens de
lessen Kr8.
In de lessen Kr8 werken de
leerlingen aan verslagen en
werkboeken, die te maken
hebben
met
allerlei
vaardigheden en competenties
die zij tegen komen op hun
stage.
We hopen dat u met veel
plezier deze verhalen leest. Wij
zijn enorm trots op de
successen van onze leerlingen!

Djamilla loopt stage bij Bakkerij Extra

Ik ben Djamilla Kasper en ik loop stage bij Bakkerij Extra in
Schinnen. Ik loop stage ma van 9:00 tot 12:00 en do en vrij
van 8:00 tot 15:00. Ik draag op mijn stage werkkleding. Dat is
als je in de winkel staat een schort en bloesje en achter in de
bakkerij een schort. Voor de hygiene moet je de haren vast
doen. Ook draag ik stevige schoenen ik moet doen wat de
baas zegt. Ik heb 10 super leuke collega's, het is leuk om
met ze te lachen en zo. Ik krijg opdrachten van de baas en
bazin, zoals opruimen, appels of ui snijden, de bakker helpen
met kleine dingetjes, brood inpakken, bestelling klaar maken
voor de klanten, bonbon doosjes maken en nog veel meer. Ik
heb al 1 of 2 keer in de winkel gestaan en vind het heel leuk.
Het is leuk om met de mensen te praten en te helpen. Het
ruikt altijd lekker in de bakkerij. Ik hoop dat ik de broodsoorten
snel kan herkennen.

Sarina over haar stage bij Marskramer
Ik ben Sarina van Moorsel en ik kom uit Susteren. Ik ben 16
jaar en ik loop stage bij Marskramer. Ik heb verschillende
taken, zoals reclameborden buiten zetten, spullen buiten
zetten in bakken (paraplu voetbal ballen puzzels enz). Ook
moet ik etiketjes maken en op de juiste plaats er bij doen. Ik
moet vegen als er beetje een rommeltje ligt en ik moet
mensen helpen zoals gewoonlijk. Soms moet ik ook wel
spiegelen. Spiegelen is alles recht zetten en alles naar voren
zetten in de rekken, zodat het mooi recht staat en niet er
slordig er bij staat. Als er niks meer te doen is dan moet ik
naar mijn begeleidster Rebecca lopen en vragen wat ik nog
kan doen. Op woensdag komt er altijd een vracht binnen die
ik moet uitpakken. Mijn collega's zijn Cindy Anouk Ramon en
Rebecca. Ik werk het meeste met Ramon om dat we samen
meer voor in de winkel staan en samen soms tegelijkertijd
pauze hebben .Maar als hij er niet is dan werk ik altijd met
Cindy. Ik vind het leukste op stage als ik mensen mag helpen
als ze niet echt de producten vinden en het aan me komen
vragen. Ik heb vooral geleerd op stage hoe ik etiketjes moet
maken en spiegelen. Ik zou het leuk vinden als ik kassa
mocht leren.

Meen's stage bij Gerken Hoogwerkers
Ik ben Meen Thakun en ik ben 18 jaar. Ik loop stage bij
Gerken Hoogwerkers. Mijn werktijden zijn van 08.30 tot 16.15
uur. Mijn werkkleding is rood en ik draag werkschoenen. Ik
mag nog niet alle machines besturen. Ik moet de auto's
wassen om ze schoon te maken, het achtergelaten afval
opruimen en alles van binnen schoonmaken. Om 08.30 moet
ik daar zijn en 08.50 moet ik beginnen met mijn werk. Soms
moet ik schoon maken of auto's wassen als mooi weer is. Aan
de avond moet ik alles opruimen. Ik heb 4 collega's ik moet
met Dennis het meeste werken, ik krijg opdrachten hem. Ik
vind dat daar leuke mensen komen en dat ik leuke collega's
heb. Het is ook heel leuk werken wat ik doe. Ik heb daar veel
geleerd van mijn collega's, bijvoorbeeld hoe moet je rijden
met machines. Ik wil graag nog meer met machines leren
rijden.
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