Stages

Het Molenduin
praktijkgericht
onderwijs

Stap voor stap leren jongeren steeds
zelfstandiger werken. Wij bieden leerlingen:
• interne stages op school
• leerwerkervaringsplekken bij of buiten
de school
• individuele stages bij bedrijven in de regio

Het Molenduin bereidt leerlingen
voor op werk. Hiervoor hebben zij
de juiste werknemersvaardigheden
nodig. Die ontwikkelen zij bij ons
op school en in de beroepspraktijk,
tijdens verschillende stages die
onderdeel zijn van ons onderwijs.

Richting werk
•	
leerjaren 1-2: ontdek je zelf
Wie ben je, wat kun je, wat wil je leren?
Leerlingen oriënteren zich op de praktijk
bij leerwerkervaringsplekken – zij leren
en werken daar met begeleiding van
hun mentor.
•	
leerjaren 3-4: ontdek je werk
Welke branche spreekt aan en welk type
werk? Leerlingen ontwikkelen inzicht in
hun werknemersvaardigheden tijdens
individuele stages.

•	
leerjaren 5-6: aan de slag
Leerlingen werken toe naar hun baan en
verdiepen hun werknemersvaardigheden.
Zo mogelijk halen zij branchecertificaten.
In de onderbouw (leerjaren 1 en 2) gaan leerlingen één dag(deel) samen leerwerkervaring
opdoen, in de middenbouw (leerjaren 3 en 4)
maximaal twee dagen en in de bovenbouw
(leerjaren 5 en 6) minimaal drie dagen.
Hoe vaak een leerling op stage gaat, hangt
ook af van zijn/haar leeftijd.
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Volop contact tijdens
individuele stages
Leerlingen gaan samen met hun
stagebegeleider zelf op ‘sollicitatie’ bij
hun stagebedrijf om kennis te maken.
Zijn zij daar op stage, dan komt de
stagebegeleider van school minimaal
vier keer per schooljaar op bezoek.
Ook de mentor komt twee keer per jaar
op stagebezoek en heeft daarnaast nog
minimaal twee keer contact met de leerling
en telefonisch contact met de begeleider
op het stageadres.
De stagebegeleider organiseert deze
bezoeken en is verantwoordelijk voor
de stagebeoordeling.

Leerlingen van onze locaties Santpoort
en Driehuis doen leerwerkervaring op bij
‘De Boerderij’ van onze samenwerkingspartner
Kenter Jeugdhulp. In een veilige en uitdagende
omgeving gaan de jongeren aan de slag in
groenonderhoud en doen er ook technisch
onderhoud.

Vragen over onze stages?

Het Molenduin biedt praktijkgericht,
voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen
van twaalf tot achttien jaar in de regio
Zuid-Kennemerland. Wij leiden jongeren
op voor een baan in ‘groen’, techniek,
horeca of verzorging. Lukt betaald werk
niet, dan is er een route naar werken in
dagbesteding. Is een diploma haalbaar,
dan begeleiden wij naar vervolgonderwijs.
molenduin.nl

Neem contact op met stagecoördinatoren
Bea Schadé of Ineke van IJzendoorn via
bea.schade@aloysiusstichting.nl of
ineke.vanijzendoorn@aloysiusstichting.nl
Onze stagebegeleiders zijn:
Fauve Epskamp (Schagen)
fauve.epskamp@aloysiusstichting.nl
Uta Ludemann (Driehuis)
uta.ludemann@aloysiusstichting.nl
Kitty Booms (Santpoort)
kitty.booms@aloysiusstichting.nl
Voor informatie over onze school, andere
informatiefolders en telefoonnummers,
kijk op molenduin.nl

Het Molenduin maakt deel uit van de Aloysius Stichting,
aloysiusstichting.nl
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