Geachte ouders, wij maken graag gebruik van de gelegenheid om u te informeren over het project Het Gooi On
Stage.
WAT IS ON STAGE
Dit schooljaar doet uw zoon/dochter mee aan Het Gooi On Stage. Leerlingen ontmoeten allerlei
vertegenwoordigers en medewerkers van bedrijven/organisaties uit de regio. Op 31 maart 2022 vertellen
beroepsbeoefenaren en vaklieden over hun vak, en op de Doe Dag, 21 april 2022, gaan de leerlingen bij hen op
werkbezoek om meer te weten te komen over een bepaald beroep of branche. Wat kunnen de bedrijven en
beroepsbeoefenaren betekenen voor uw zoon of dochter? Een dagdeel meelopen, een persoonlijk gesprek,
informatie over de branche, kansen op de arbeidsmarkt, van gedachten wisselen, advies krijgen, iemand om mee
te denken, bijbaantje, stageplek etc.
WAAROM HET GOOI ON STAGE?
Kiezen op jonge leeftijd is best lastig en als het dan toch vroeg moet, dan kun je het beste zoveel mogelijk
informatie verzamelen. Informatie van de mensen die het vak uitoefenen is een goede aanvulling op flyers en
internet. Een goede keuze geeft vakfocus en toekomstperspectief en kan jongeren motiveren. Samen geven wij
de leerlingen de ruimte om de eerste stappen te zetten in hun loopbaankeuzes én het vormen van een (zakelijk)
netwerk. Want in de praktijk blijkt hoe belangrijk dat is.
HOE WERKT HET GOOI ON STAGE?
De leerlingen worden in de klas voorbereid door hun mentor. Zij krijgen een leerlingtraining netwerken, maken
zelf een persoonlijk visitekaartje en maken een top 5 van beroepen. Praat hier eens over met uw zoon of
dochter. Inmiddels zijn wij gestart met het werven van deelnemende bedrijven/organisaties en hierbij doen wij
ook een oproep aan ouders om zich aan te melden als beroepsbeoefenaar en deel te nemen aan Het Gooi On
Stage. Wilt u ook leerlingen enthousiasmeren door over uw vak te vertellen? Meld u dan aan via
mail@hetgooionstage.nl. U levert hiermee een bijdrage aan de beroepsoriëntatie van uw eigen kind(eren) en
aan hun vrienden en vriendinnen. U ontmoet docenten, andere beroepsbeoefenaren en werkt meteen aan uw
eigen netwerk!
VRAGEN EN MEER INFORMATIE
Mocht u vragen hebben, wilt u zich aanmelden of misschien wilt u als sponsor of vrijwilliger een bijdrage
leveren? Neem dan contact op met de projectleider.
Met vriendelijke groet, namens de 900 deelnemende leerlingen,
Eleonore de Vette
06-34937132 | mail@hetgooionstage.nl

