“ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?”

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van het Merletcollege

Ref.: 1819-049/BGM/PEN

Cuijk, 25 september 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De VMBO afdelingen van het Merletcollege, Elzendaalcollege en Metameer hebben de handen
ineengeslagen om de eerste editie van Land van Cuijk & Maasduinen On Stage voor hun VMBO
leerlingen te organiseren in schooljaar 2018-2019.
Misschien weet u het nog van uzelf: hoe moeilijk het kan zijn om een beroepskeuze te maken.
Beroepsoriëntatie is een proces van snuffelen, denken, twijfelen, praten en dromen. Ontdekken
waar je warm voor loopt, waar je blij van wordt en wat bij je past. Daarom gaan onze leerlingen
meedoen aan het Beroepenfeest Land van Cuijk & Maasduinen On Stage. Zij gaan dan maar liefst
ruim 200 ondernemers en vakmensen ontmoeten waar mee ze in gesprek gaan over hun vak en
werkdag. Bij wederzijds enthousiasme volgt er een werkbezoek op de Doe Dag, enkele weken later.
Op die manier kunnen zij een kijkje nemen in de keuken van een bedrijf.
On Stage is een bijzondere en feestelijke invulling van Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB).
Door te ruiken, voelen en proeven aan beroepen kunnen jongeren zich een goed beeld vormen over
een beroep dat hen helpt in de oriëntatie op een beroepskeuze en/of vervolgopleiding. Zowel leerlingen, docenten als deelnemende beroepsbeoefenaren worden tevoren goed voorbereid op deze
ontmoetingen. Deze persoonlijke ontmoetingen geven de leerlingen ook toegang tot een nieuw,
lokaal en duurzaam ondernemers netwerk. En de leerlingen worden ontvangen op de rode loper
met applaus, want zij zijn de medewerkers van de toekomst:
VMBO doet ertoe! We komen uiteraard t.z.t. regelmatig bij u terug met nieuws en informatie over Land
van Cuijk & Maasduinen On Stage. Meer informatie kunt u alvast vinden op www.onderwijsonstage.nl.
PROJECTLEIDER GEZOCHT
Op dit moment zijn wij op zoek naar een projectleider die als spin in het web Land van Cuijk & Maasduinen On Stage samen met ons gaat realiseren en misschien bevindt die zich gewoon onder onze
ouders! Wij zoeken een enthousiaste en enthousiasmerende projectleider met een warm hart voor
VMBO-leerlingen. Iemand die de taal van ondernemers spreekt en ook de cultuur van het onderwijs
aanvoelt. Een daadkrachtige organisator die in staat is vele bordjes in de lucht te houden zonder de
grote lijnen uit het oog te verliezen. Iemand die een project kan managen en tegelijkertijd operationele zaken ter hand neemt. De ideale projectleider wordt een representatief visitekaartje van de
scholen, van Land van Cuijk & Maasduinen On Stage en vertegenwoordigt de landelijke organisatie
VMBO On Stage.
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WIJ ZOEKEN
Een freelancer/zzp-er die beschikbaar is vanaf september/oktober 2018 met een flexibele
beschikbaarheid gemiddeld van 2 a 3 dagen per week.
WIJ BIEDEN
Het leukste project van het land met begeleiding en ondersteuning vanuit de landelijke organisatie
van VMBO On Stage. En bij een goede evaluatie uitzicht op langjarig vervolg van de opdracht!
Het volledige profiel kunt u opvragen bij de VMBO decanen van de verschillende locaties. Uw reactie
ontvangen wij graag per mail met cv, motivatie en foto.
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