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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 stage leer je hoe het
moet

Als een volwaardig
medewerker

met een baan in het
vooruitzicht

Chanel loopt stage bij AH

Dit is de tweede 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 Chanel Meier en ik loop
stage bij ABC Albert Heijn
in
Sittard.
Mijn werktijden zijn van 09:00 uur
tot 18:00 uur. Ik loop op maandag
en woensdag stage. Ik moet bij
Albert Heijn een vestje van de
winkel aan en een naam kaartje op.
Ik mag nog niet achter de kassa
omdat ik eerst moet beginnen met
spiegelen en vakken vullen. Als dat
goed gaat mag ik, als ik dat zelf wil,
achter de kassa gaan zitten. Mijn
taken op stage zijn vakken vullen en

Website
Onze school heeft een
eigen website, waarop
allerlei informatie te vinden
is.
Je kunt er foto's bekijken,
lezen over projecten die
op school plaats vinden,
lezen over stages, de
schoolgids bekijken en
nog veel meer.
Je vindt de website op:
www.
praktijkonderwijs
dacapocollege.nl

spiegelen. Mijn dag begint met 9:00
aankomen, dan moet ik me gaan
melden bij mijn teamleider en hij
bepaalt wat ik moet gaan doen. Het
begint meestal met s'morgens 4
uurtjes spiegelen en dan moet ik
door met vakken vullen. Mijn
pauzes zijn van 11:00 tot 11:15 uur
en daarna heb ik pauze van 13:00
tot 14:00 uur en mijn laatste pauze
is 16:00 tot 16:15 uur. Het is heel
verschillend, soms werk ik alleen en
af en toe met andere mensen erbij.

Tot nu toe heb ik leuke mensen
ontmoet, waar ik mee goed kan
opschieten en fijn mee kan
samenwerken. Ik vind het vakken
vullen leuk en het samenwerken,
omdat ik ervan kan leren hoe ik met
dingen moet omgaan, en vooral het
leren samen werken met de
anderen. Tot nu toe heb ik geleerd
hoe ik moet spiegelen en het
omgaan met klanten.

Gideon: stage bij Helwig
Ik ben Gideon Leijendeckers en ik loop stage bij Helwig.
Het bedrijf ligt in Geleen. Ik moet half 8 beginnen en om 4
uur ben ik klaar. Ik draag de kleren van Helwig zelf. Ik werk
bij Helwig in de spuiterij. Ik leer daar het spuiten van
kozijnen, deurkozijnen en plakjes. Ik heb van te voren ook
Jurmsleyhout gesneden en geduveld. Ik werk meestal
samen met Kevin van de spuiterij en soms met onze
voorman Wanny van de spuiterij. Het leukste vind ik het
werk in de spuiterij omdat dit de leukste taak is. Ik hoop
dat ik de moeilijke taken beter kan gaan uitvoeren.

Dyonne loopt stage bij het
Kruidvat
Ik ben Dyonne Koenen en ik loop
stage bij het Kruidvat in Susteren.
Ze verkopen bij het Kruidvat
verzorginggspullen zoals shampoo,
geneesmiddelen en nog veel meer.
Ik loop stage op donderdag en
vrijdag van 10 uur tot 5 uur. Ik moet
daar werkkleding aan; een broek
van het Kruidvat en trui van het
Kruidvat. We hebben een speciale
afspraak: de goal regel betekent de
klant
Groeten
Oogcontact
Aanspreken Lopen. Dit is een
manier waarop we ervoor zorgen
dat de klant op een vriendelijke
manier weet dat wij er zijn en dat
we kunnen helpen. Mijn taken zijn
bijvoorbeeld prijzen, dat is echt heel
erg leuk. Ik moet ook de trolleys
doen. Met die trolleys doe je ook
alles bij vullen en als niks er meer
in gaat dan moet je alles er mooi in
zetten.

Dit is de tweede 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,
Winkelmedewerker en Schoonmaak
mogelijk.
Verder
zijn
er
beroepsondersteunende
lessen
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. Er wordt
bijvoorbeeld
gekeken
naar
werkhouding,
samenwerken,
assertiviteit, veilig en milieubewust
werken, omgaan met instructies en
kritiek en klantvriendelijkheid.
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!
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Einighauserweg 25
6163 AK Geleen
046-4742134
www.praktijkonderwijs
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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.

We hebben zeven collega's. Ik heb
heel aardige collega's ik krijg de
opdrachten van Jean, Astrid of van
Patricia. Ik vindt mijn stage echt
heel erg leuk omdat ik het een hele
leuke winkel vind en ontzettend
leuke collega's heb. Ik hoop dat ik
kassa werk mag gaan doen.

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.

Stage krant van DaCapo College Praktijkonderwijs

Romina over stage lopen
Ik ben Romina Meier. Ik wil stage
lopen in detailhandel. Ik wil daar
stage lopen omdat ik het leuk vind
om in een winkel stage te lopen.
Daar leer je ook hoe je met klanten
moet omgaan en hoe het is om de
hele dag te werken. Ik heb stage
gelopen bij Kruidvat in Sittard. Daar
moest ik vakken vullen, nieuwe
spullen in de schappen zetten, een
kopstelling maken en nieuwe

Linda loopt stage in een hobby-winkel
Ik ben Linda Poulissen en ik
loop stage bij Hobby Elisa in
Geleen. Het is een heel klein
winkeltje in Geleen en je kunt er
hobbyspullen kopen. Ik moet op
de donderdag en de vrijdag van
10.00 uur tot 16.00 uur werken.
Ik hoef geen werkkleding aan. Ik
moet gewoon netjes gekleed
zijn. De regel op stage is dat ik
om 12.30 uur een half uur pauze
heb en om 14.45 uur een
kwartiertje.
Mijn taken zijn bijvoorbeeld:
sorteren, inpakken, uitpakken,
poetsen, spiegelen, vakken
bijvullen. Soms mag ik als ik
goed mijn best heb gedaan ook
voorbeelden knutselen voor in
de winkel.
Op donderdag begin ik met het
opruimen van de spullen die
binnen zijn gekomen. Dan moet
ik iets poetsen of iets terug
zetten in de rekken. Als ik
daarmee klaar ben krijg ik altijd
andere taken, ik heb geen
enkele dag precies dezelfde

taken. Het is altijd verschillend.
Ik heb maar 3 collega's : Elisa,
Angelien, Annie. Ik werk het
meeste met Elisa en Angelien
want Annie is maar 1 keer in de
4 weken bij Elisa. Sommige
taken krijg ik van Angelien maar
de meeste krijg ik van Elisa.
Ik vind het leuk om stage te
lopen omdat ik hele lieve
collega's heb en ik er goed mee
op kan schieten.
Ik heb geleerd om goed met
klanten om te gaan en goed om
te gaan met kritiek. Je leert op
een stage gewoon heel veel
nieuwe mensen kennen. Ik heb
het bij Elisa heel erg naar mijn
zin en ik wil ook echt niet weg.
Je leert ook verschillende
knutselwerkjes maken, zoals
een tas, je kunt gewoon van
alles leren over knutselen en
breien enzovoort.

producten prijzen. Ik moest eerst
beginnen met nieuwe producten
prijzen en deze in schappen
zetten. Als ik daarmee klaar was
moest ik beginnen met de trolleys
en de kratten. Dat duurde bijna de
hele dag. Ik doe de winkelpraktijk
certificeringsklas. Dat heb ik
gekozen omdat ik dan meer leer
over de winkels.

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
regelmatig langs op het
bedrijf. Samen met jou en je
baas wordt dan een
beoordeling ingevuld. Er wordt
dan o.a. gekeken naar:
algemene werkhouding,
samenwerken, assertiviteit,
veilig en milieu-bewust werken,
instructies opvolgen,
klantvriendelijkheid, omgaan
met kritiek, overleggen.

Levy vertelt over
stage in de horeca

Ik ben Sarina en ik kom uit
Susteren. Ik ben 16 jaar. Ik heb
de
certificeringsklas
horeca
gekozen omdat het me leuk lijkt
en ik er voor wil gaan.

Ik ben Levy Mulder. Ik wil in de
sector horeca stage lopen. Ik wil
hier stage lopen omdat ik het
leuk vind om dit werk te doen. Ik
hoop dat ik leer hoe ik moet
serveren, hoe ik een bestelling
op moet nemen bij mensen die
komen eten in het restaurant.

Ik loop stage bij Sodexo. Ik moet
met vervoer er heen gaan, met
een fiets en trein. Ik moet er
bepaalde dingen doen zoals
vegen, afwas, stickeren, klanten
helpen, espresso barretje bij
vullen zoals frisdrank.
De werkkleding die je van daar
aan moet doen is een short met
een trui.
Meestal krijg ik pauze tussen
half 11/half 12. We mogen in de
pauze buiten roken. Daar staat
een witte lijn en achter die lijn
mogen we roken. Als we klaar
zijn met de pauze dan moeten
we weer aan de slag waar we
van tevoren mee bezig waren.
En als we daar klaar mee zijn
dan moeten we vragen wat we
nog kunnen doen en niet
zomaar gaan staan te niksen.
Vaak moet ik achter de spoel
keuken met Adriana doen. Of
achter in de keuken werk ik

Als het tijd is om naar huis te
gaan moet je op schrijven hoe
laat je bent begonnen en hoe
laat je klaar bent bijv. 8:30/15;00
uur en door geven dat je naar
huis gaat. Als je je werk niet af
hebt moet je dat melden.
Meestal kan een ander het dan
van je overnemen.
Wat ik daar nog krijg en hoop te
leren is achter de kassa werken.
De dingen die ik wilde leren heb
ik geleerd, zoals hoe je moet
snijden met een koks mes.

WWW.PRAKTIJKONDERWIJSDACAPOCOLLEGE.NL
Hier vind je ook de allereerste stagekrant. Leuk om te lezen!

Ik ben Joey Kohlen en ik loop stage
bij Cafe Brasserie de Merode. Het
bedrijf ligt in Stein vlak bij de
middelbare school Groenewald. Het
is een bedrijf waar je buffetten klaar
moet maken voor feesten of party's.
Ik moet regelmatig helpen met
koken. Ik leer veel over producten en
hoe je dit moet klaarmaken.
Bijvoorbeeld
penne-pasta,
die
moeten dan bijtgaar zijn want dat is
voor de salade. Ook moet ik bij
Groenewald broodjes maken voor in
de kantine voor de kinderen.
Mijn werktijden zijn op donderdag
van 09.00 tot 15.00 en op vrijdag van
09.30 tot 16.00 uur. Wat zijn mijn
taken op stage? Bijvoorbeeld het
snijden van de groenten en eitjes of
uien, maar ook koken bijvoorbeeld
een boeren schnitzel of champignons
met uien.
Ik heb ook hele aardige collega's. Ik
heb er heel veel, ik heb 10 collega's.
Ik krijg de opdrachten van Patrick en
Jacqueline. Dat zijn de eigenaars
van het bedrijf.

Sarina vertelt over stage lopen
bij Sodexo
met Daniel. Dan kan ik kroppen
sla snijden of vaker klanten
helpen. Als je echt niks meer te
doen hebt, dat komt niet zo vaak
voor, moet je even wat zelf
bedenken wat je kan doen tot
het tijd is.
Het leukste wat ik zelf vind is
achter in de keuken snijden enz.

Joey: stage bij Merode

Ik heb ongeveer 1 maandje
stage gelopen bij Sodexo. Maar
dat werk was lichamelijk te
zwaar voor mij, daarom ben ik
gestopt en ben ik nu op zoek
naar een andere stageplek.
Bij Sodexo moest ik 's ochtends
om 08:30 beginnen en om 16:30
was ik klaar. Ik mocht daar
broodjes maken, of achter de
Espressobar staan en mensen
koffie bedienen. Soms moest ik
ook afwassen.

Ik vind het leuk op mijn stage omdat
ik mag koken en het is gewoon een
gezellige stageplek. Ik heb al heel
veel over koken geleerd en ik hoop
dat ik nog meer geleerd krijg
hierover. Ik doe ook mee in de
certificeringsklas horeca.

voorbereid. Als je hier aan het einde
van het jaar voor slaagt krijg je een
certificaat, dat is het bewijs dat je
geslaagd bent. Hiermee kun je
verder leren, of je kunt een baan
zoeken in de richting horeca.

Ik
doe
de
Horeca
certificeringklas, daar leer je
dingen die je moet weten om in
een restaurant te kunnen
werken. Je wordt

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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Soumaya loopt stage bij Bristol
Werken als winkelmedewerker

Jessica kiest horeca
Hallo ik ben Jessica Bergsteijn. Ik heb nooit echt een keuze gemaakt
waar ik eventueel stage zou willen lopen, maar als ik dan toch moet
kiezen dan kies ik voor horeca.
Ik vind de horeca leuk omdat ik dan de hele dag met eten bezig ben.
Wat ik hoop te leren in de horeca is bijvoorbeeld de snij technieken.
Waarom wil ik dat leren? Omdat ik wel eens vaker naar kook
programma's kijk op de televisie en die mensen zijn echt heel erg
handig met hun messen dus dat wil ik graag ook leren .
Mijn vorige stage was bij Sodexo. Het was niet mijn favoriete werk
plek, maar er zaten meer leerlingen van deze school en dat maakte
het wel weer goed .
Ik moest daar vooral samen werken met Sylvana of met Sylvia. Dan
maakten we de salades en frikadellen etc. en dat was wel leuk. Dan
kon je tenminste samen werken aan alle opdrachten die ze je gaven
en samen pauze houden.

Montano in de winkel
Ik
ben
Soumaya
Saad
Abdallah en ik loop stage bij
de Bristol.
Het ligt in Geleen in de stad.
Je krijgt daar van alles;
kleding, schoenen, voetbal
schoenen,
gymschoenen,
sjaals, tassen enzovoort.

en truien.

Ik vertrek thuis om kwart over
8, dan ben ik daar rond kwart
voor 9. Om 10 over 9
beginnen we. Ik heb lieve
collega's, ze helpen me met
alles, als ik het niet snap.
Soms heb ik ook samen met
Ik heb daar een blauwe Bristol een collega een taak, dat is
trui aan, met op de trui een wel leuk want dan kan ik
kaartje waar Stage op staat, samenwerken.
zodat de mensen daar zien dat
ik stage loop. Dat is belangrijk De eerste pauze is rond 12
voor klanten, zodat ze weten uur, dat is dan een kwartiertje.
dat ik sommige dingen nog De 2e pauze is rond kwart
moet leren.
over 2, de 3e pauze rond half
Ik mag vaak verschillende 4 en dat is dan een kwartier.
dingen
doen,
zoals Op donderdag zijn we met z'n
trainingsbroeken uit de doos vijven maar sommigen komen
halen, labelen en ze op de wat later want die doen dan
goede volgorde van de maat koopavond op donderdag.
leggen, weer ophangen aan
het rek. Dat doe ik ook bij
schoenen

Ik mag om 6 uur naar huis
gaan, en op de vrijdag zijn we
met z'n 4en.
Ik heb best wel veel geleerd,
wat ik niet wist zoals labelen.
Ik vind het leuk om stage te
lopen bij Bristol, omdat ik al
veel dingen mag doen, ook
geld tellen.
Ik heb gekozen voor de Bristol
omdat het me wel leuk lijkt om
in een winkel te werken en
omdat er veel en verschillende
dingen zijn. Ik ga er dus met
plezier heen.

Mehdi over Midgetgolf / Pannenkoekenhuis
Ik ben Mehdi Elhamri en ik loop
stage bij Midgetgolf Steinerbos
Hole 19. Ik loop stage in Stein.
Het is een pannenkoekenhuis. Ik
werk van 10 uur tot half 5.
Als ik in het bos werk moet ik
oude kleren aandoen en als ik in
de keuken werk dan moet ik een
spijkerbroek met een short en
een witte t-shirt aandoen. Als ik
op mijn stage kom dan ga ik
eerst de poort open doen, dan

alle deuren open maken en
daarna het koffie apparaat
aanzetten. Dan maak ik de
werkplaats open en moet ik de
banen blazen. Dan moet ik de
tractor pakken en de bladeren
opscheppen en als er mensen
zijn die wat willen eten of drinken
moet ik ze helpen. Ik mag ook
meehelpen met koken en dan
heb ik pauze. We gaan wat eten
en dan gaan we weer verder tot
het

half 5 is. Op het einde van de
dag sluit ik de poort af en dan
gaan we naar huis. Ik heb 2
collega's die in het bos werken
en 5 collega's die in de keuken
werken. Ik vind alles leuk op mijn
stage omdat het leuk is in het
bos. Mijn baas is gezellig en mijn
collega's ook. Ik heb veel
geleerd op mijn stage zoals leren
met de bladblazer omgaan en
met de tractor omgaan.

Melissa loopt stage bij Nettorama
Ik ben Melissa Cloudt en ik loop
stage bij Nettorama in Sittard. Dit
bedrijf is een supermarkt en ik
ben van de vulploeg. Je hebt
daar ook andere afdelingen
zoals
broodafdeling,
versafdeling, groenteafdeling en
wkafdeling.
Ik ga daar op woensdag en
vrijdag heen en ik moet om 9:00
uur beginnen tot 17:00 uur. Ik
moet altijd de trui aan en de
schort en naam plaatje hebben.
Je
hebt
bij
verschillende
afdelingen een andere kleur
schort zoals de groente afdeling
heeft groen, de vulploeg heeft
geel, de broodafdeling heeft
bruin of blauw.

Om 9:00 uur krijgen we altijd een
blaadje waar op staat wat we
moeten doen. We moeten
meestal doen; spiegelen, dozen
uit pakken, de winkel netjes
houden, lege dozen uit de
vakken pakken, prijskaartjes
controleren en schoonmaken.

Ik vind het leuk om dozen uit te
pakken. Maar ook de andere
taken wat ze mij geven vind ik
leuk om te doen.

Ik ben Montano Steinbach en
werkte bij toys XL, een
speelgoed
zaak.
Mijn
werktijden waren vanaf half 11
tot 5 uur. Ik hoefde geen
werkkleding aan. Ik moest wel
altijd een spijkerbroek aan.
Regels op mijn stage waren
bijvoorbeeld: nette kleren aan,
netjes tegen klanten praten,
goed uitleggen wat voor
producten
er
zijn
en
klantvriendelijk zijn. Mijn taken
waren voornamelijk producten
uit de dozen halen en dan in
de winkel zetten. Ik vond het
leukste
op
mijn
stage
producten van de dozen open
maken. Ik heb geleerd op mijn
stage hoe ik moet omgaan
met klanten.

Dennis over stage in de bouw
Met je handen werken
Ik ben Dennis Breuls. Ik wil graag in de bouw
en techniek stage lopen. Dan ben ik meer
bezig met mijn handen.
Ik leer heel veel over bouw en Techniek op
dat moment.
Dan kan ik meer gebruik maken van mijn
handen want als ik te veel moet denken, dan
gaat het meestal fout.

Mij kun je beter met de handen laten werken.
Wat ik graag wil leren op zo een stage plek is hoe ik stenen moet
metselen of straten maken. Met techniek zou ik graag weer willen
leren lassen en hoe ik weer dingen in elkaar kan gaan zetten.
Mijn vorige stage was bij Likabo Bv in Maastricht.
Ik moest 's morgens vroeg al om half 7 bij het tankstation klaar staan
want dan kwam de baas mij op halen met de bedrijfsbus waar al mijn
collega's in zaten. We ging samen naar het werk.
We gingen meestal 's morgens vroeg een kop koffie pakken, werk
kleding aantrekken en rond half 8 begonnen we met werken.
Mijn taak was meestal met de kraan werken of met de veegmachine
rond rijden tot de vloer weer schoon was. Of ik moest mee helpen met
afplakken van producten of mee helpen kwasten in alle hoeken.

Ik heb geleerd hoe je klanten
moet helpen. Als je niks meer te
doen hebt, is het de bedoeling
om zelf te gaan kijken of er nog
iets gedaan moet worden in de
winkel.
Ik doe de certificeringsklas
winkelmedewerker, dat is altijd
op de dinsdag. Daar leer je over
een klein handel en groot
handel. Je leert over het
assortiment van de winkels.
Soms gaan we ook naar de
winkel om opdrachten te doen.

Ik heb veel collega's en op
vrijdag werk ik altijd met Desire
samen.
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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Naomi is winkelmedewerker bij Bristol

Stage Krant

Ik ben Naomi Quaedflieg en ik loop stage bij de Bristol in Sittard. We verkopen daar kleding en
schoenen enzo. Mijn werktijden zijn van half 10 tot 18 uur en als werkkleding hebben we allen een
t-shirt van Bristol. De regels bij ons zijn vriendelijk tegen klanten zijn, er verzorgd uit zien en niet
met kapotte kleren naar je werk komen.
Mijn taken op stage zijn heel verschillend. Soms moet ik vracht uitpakken, schoonmaken, kleding
bijvullen enzo. En de andere dag doe ik weer andere dingen. Ik heb 7 collega's, ik kan ook goed
met ze over weg en ze zijn heel aardig. Ik krijg meestal opdrachten van Bianca, Kim of Linda. Ik
vind het leuk op mijn stage want ik heb leuke collega's en ik doe verschillende dingen en ik blijf
altijd bezig.
Ik heb geleerd dat ik soms tot laat moet werken en veel energie nodig heb. Verder wil ik nog leren
om beter contact te hebben met de klanten want dat is nog moeilijk voor mij.

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!

TIM VERTELT OVER DE AKA OPLEIDING OP ONZE SCHOOL
Mijn naam is Tim Wehrens, ik
ben 17 jaar oud en woon in
Geleen. Samen met een paar
andere leerlingen van het
DaCapo
college
Praktijk
onderwijs volg ik de opleiding
AKA.
AKA staat voor Arbeidsmarkt
geKwalificeerd Assistent. In
deze opleiding maak je heel
veel verslagen, je moet daarbij
minstens 4 dagen in de week
stage lopen. De praktijk in deze
opleiding is heel belangrijk, je
kunt het wel leren vanuit
verslagen maar zonder de
praktijk weet je niet echt hoe je
sommige vaardigheden als
werknemer moet uitvoeren.
In deze opleiding heb je
verschillende kerntaken waar je
aan werkt. Politiek, Kritisch
consument,
Werknemer,
Leefbaarheid,
Gezondheid,
Loopbaan, BPV, Nederlands en
rekenen. Deze kerntaken zijn
allemaal op 1F, dat houd in dat
de opleiding op niveau 1 is.
Op een normale schooldag
maak je verslagen die overeen
komen met deze kerntaken.
Alle verslagen worden

nagekeken en afgetekend,
vervolgens mogen ze in je
Leeuwenborgh klapper als
bewijs. Je krijgt minstens 3 keer
per schooljaar een muiswerk
toets, doordat je deze toets
maakt kun je leerbaarheid
tonen. Dat houd in dat je iedere
toets weer een stukje beter
maakt.
Het is heel belangrijk dat je laat
zien dat je leerbaarheid in je
hebt voor je vervolg opleiding.
Om de zoveel tijd krijg je een
beoordeling over hoe je het
doet tijdens de les. Het is altijd
beter om de beoordeling op
een 3 of op een 4 te hebben,
dat houd in dat je het prima
doet in de les. Niet veel
mensen van deze school
komen in aanmerking voor
deze opleiding.
Voor de opleiding moet je
minstens 4 dagen in een week
stage lopen bij een leerbedrijf.
Ik loop stage bij Takko Fashion
in Sittard, dat is een kleding
winkel. Ze verkopen daar voor
een niet al te dure prijs kleding
van goede kwaliteit. Op mijn
stage leer ik hoe ik op een
goede manier met

klanten om kan gaan. Tevens
leer ik er ook hoe ik een winkel
netjes
en
goed
kan
onderhouden. Dat houdt in dat
ik leer hoe je een winkel het
makkelijkste kan opruimen en
hoe je moet poetsen. Hoe je
wanden het mooiste kan
opmaken door er kleding in te
hangen en hoe je etalage
poppen aan kan kleden. De
etalage is altijd het visite kaartje
van de winkel dus zorg dat de
etalage er altijd netjes uitziet.
Ook op je stage krijg je een
beoordeling, en je moet ervoor
zorgen dat die ook op een 3 of
op een 4 staat.
Doe je best en grijp je kansen
op een vervolg opleiding!

Revolino

werkt

bij

Leen

Bakker

Ik ben Revolino Scheffer en ik loop stage bij Leen Bakker. Het
stage bedrijf ligt in Sittard. Mijn werktijden zijn maandag
10:30 tot 18:00 uur, dinsdag van 09:30 beginnen tot 18:00
uur.Regels zijn alles opruimen wat je gebruikt en de klanten
met goedendag aan spreken en op tijd komen. Mijn taken op
mijn stage zijn spullen monteren, de zaak schoon houden, de
klanten helpen als er hulp nodig is. Ik heb hele vriendelijke
collega's . Ik kan goed met hen overweg. Ik heb 8 collega's
maar ik moet elke dag met verschillende werken, niet met alle
8 tegelijk. Ik werk vaak samen met Michel. Ik krijg ook de
opdrachten van Michel. Wat ik op stage leuk vind zijn de
spulletjes monteren en de klanten te helpen als ik ze kan
helpen. Op mijn stage heb ik geleerd om de spulletjes te
monteren want dat had ik nog nooit eerder gedaan en de
klanten vriendelijk aan te spreken.

Wesley heeft interne stage gedaan op onze school
Ik ben Wesley Laurensen. Ik wil graag stage lopen in de
bouw. Het lijkt me leuk om daar stage te lopen. Ik hoop te
leren om een muur te polijsten en een muur te onderhouden.
Op school heb ik interne stage gedaan bij bij meneer Gelton.
Daar deden we concierge dingen, zoals de aula klaar maken
voor een vergadering, het gras maaien, bladeren opruimen en
wegblazen met de bladblazer, dingen die zijn kapot gegaan
zoals een bezem repareren. Ik doe certificeringsklas
schoonmaken. Dit doe ik omdat ik niet te veel theorie lessen
kan volgen. Ik merk dat ik er wel veel leer.

Hassan werkt met auto's tijdens zijn stage
Ik ben Hassan Benahmed en ik loop stage bij Kwik-Fit
Geleen. Dat is een bedrijf dat heel veel verschillende
reparaties aan auto's doet.
Ik moet van kwart voor 8 tot half 6 naar stage gaan. Je krijgt
de werkkleding van het bedrijf. De werkschoenen moet je van
jezelf gebruiken.
Ik heb geleerd op mijn stage om banden te verwisselen,
auto's uit te lijnen, uitlaten te vervangen, balanceren, banden
plakken, remmen vervangen, olie uit de karterpan leeglaten.
Mijn stage duurt best lang, maar als je bezig bent gaat de dag
heel snel voorbij. Ik heb best aardige collega's, ik heb 5
collega's waar samen mee werk.
Enkele regels zijn op tijd komen, eigen werkschoenen
regelen, aardig zijn tegen klanten, duidelijk praten tegen de
klanten en als je het niet zeker weet moet ik hulp vragen.
Dingen die ik graag nog wil leren is mee te doen aan grote
beurten. Ik heb voor voertuigentechniek gekozen omdat ik het
leuk vind.

Jessica vertelt over stage in de horeca
Hallo, ik ben Jessica Cloudt. Ik heb altijd in de horeca stage
gelopen, omdat ik horeca leuk vind. Ik deed de horeca
certificeringsklas en ik ben gestopt, een paar weken voor dat
ik op moest gaan voor mijn certificaat. Dat is eigenlijk wel erg
jammer.
Ik heb bij Sodexo gewerkt. Ik heb er 3 a 4 maanden gewerkt.
Ik stond meestal bij de Espretto bar en in de keuken. Je
moest daar werk kleding aan je kreeg van hun werk truien en
een schort. De werk truien moesten we zelf mee naar huis
nemen en thuis wassen. De schorten mochten we elke
morgen schoon pakken in kelder. Er liepen meer kinderen
van Dacapo College stage bij Sodexo . Je kreeg 7 euro stage
vergoeding en het was bij Sodexo wel leuk.

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.

