Nieuws vanuit het Stagekantoor.
Schooljaar 2018-2019
Zo het jaar is goed begonnen voor vele leerlingen die stage lopen; in totaal zijn het 25 leerlingen die
op verschillende plekken stage lopen.
We zijn ook weer actief op het Stadhuis in de catering
op de bovenste etage van het gebouw. Leerling E. loopt
hier 4 dagen stage in de keuken en restaurant, onder
leiding van een heel aardige medewerkster.
De grootste groep van klas 3.1 loopt stage bij het Robedrijf, een bedrijf van de gemeente Rotterdam
waar speciale plekjes zijn voor onze leerlingen. Welke mogelijkheden zijn hier:
 Je start met ompakken van diverse artikelen, zoals bier, tubes tandpasta etc.
 Vervolgens kun je doorstromen naar:
 Techniek; het vervaardigen van grote Electra kabels etc.
 Schoonmaak: intern in dienst van CSU
 Horeca: de grote kantine,
 Magazijnwerk: het vervoer klaar zetten van pallets met bier en
andere producten.
 Copyshop en Mailing voor de gemeente Rotterdam.
Fröbel is voor onze dagbestedingsleerlingen een hele belangrijke stagegever.
We zijn zoals Nadine het van Fröbel noemt de hofleverancier.
Twee locaties, te weten Carnissedreef op Zuid en Westerstraat in de Stad.
Fröbelen, een citaat van de site van Fröbel.
Fröbelen betekent jezelf ontwikkelen door te doen. Volgens de Duitse
opvoedkundige Friedrich Fröbel (1782-1852) gaat deze ontwikkeling sneller als
je doet wat je leuk vindt, op een plaats waar je je fijn voelt. Lunchroom Fröbel is
een zo’n plek waar mensen gestimuleerd worden nieuwe dingen te proberen en te leren. En waar
iedereen zich thuis voelt en met trots werkt.
Wij zien op school ook positieve ontwikkelingen van onze leerlingen die bij Fröbel stage lopen. Ze
worden zelfstandiger, mondiger en stralen meer op school en tijdens stage.
Binnenkort wordt ook een stageplekje gevuld bij
Fruity Pack door K. Fruity Pack is een bedrijf dat
fruit snijdt en dit verpakt in voor de retail bestemde
bakjes; ze worden door AH, Jumbo en diverse
andere bedrijven in de verkoop aangeboden.
Hier worden niet alleen werknemersvaardigheden
getraind maar ook snijtechnieken. Bij de branchegroep Consumptief wordt lesgegeven in
snijtechnieken, dus onze leerling gaat goed voorbereid op pad.
De Hema heeft inmiddels twee leerlingen van ons in de
stage: beiden uit klas 2.2
D. heeft zijn plekje gevonden in de horeca, en hij wordt daar
op handen gedragen door de dames. N. gaat haar eigen
plekje beheren; koopjeshoekje met kleding.
Wij zijn erg blij met deze stageplek voor onze leerlingen.
Heel belangrijk is dat bovenstaande bedrijven openstaan voor leerlingen van het VSO en hiermee
willen werken EN leren.

De grootste verassing voor het stagekantoor is de opmerking van
leerlingen Z. ; ik wil bij de Wibra blijven werken, ik vind het er leuk
en kan heel veel leren. In de klas wordt extra geoefend met kassawerkzaamheden. Daarom heeft school ook geïnformeerd of Z. ook
aan de kassa mag oefenen, en dit is best moeilijk. Leuk is het dat
leerlingen ziet groeien tijdens de stage, ze komen in aanraking met
de grote boze buitenwereld waarin ook aan hun eisen gesteld
worden.
De koekfabriek.
Hier loopt S. stage als een professioneel bakker.
Bij het voorstellen van S. mocht ik blijven om te kijken wat de
werkzaamheden waren en dat heb ik gezien:
Deeg aanzetten zoals dat heet(voorbereiden), uitrollen, uitsteken, op de
bakplaat leggen en vervolgens te bakken in de oven.
Het mooie hiervan is dat alle handelingen
door onze leerlingen gedaan kunnen worden en telkens een
succeservaring is. Als de koekjes zijn afgekoeld worden de koekjes in
speciale zaken verpakt op aantal en op gewicht. Met handschoenen
voor de hygiene wordt alles verpakt. En als laatste worden de
bestellingen voor de diverse bedrijven door de medewerkers klaargezet. En het cirkeltje is weer rond.
Onze leerling D. bij restaurant Roos Marijn, hij wordt de fijne kneepjes van het koken bijgebracht.
Maar alvorens hij gaat koken, zorgt D. voor zijn mise en
place. De laatste keer zag ik hem aan de slag met 5 kg
champignons die hij mocht cisseleren(snijden in schijfjes)
Elke keer zie je hem glunderen als je komt kijken.
Het is een trotse jongen geworden met veel liefde voor het
kookvak.
Zelfs binnen de isolatie heeft school een bedrijf
gevonden: Econtras. Speciale isolatie voor grote
pijpleidingen en kranen in b.v. chemiebedrijven.
S. loopt hier sinds 5 weken stage en zelfs in de
vakantie mag hij er komen en wordt hem een centje
betaald.
De groothandel Sligro heeft C. opgenomen in
het team van magazijnbeheerders horeca.
Eerst liep C. stage op het stadhuis, maar hij
wilde verder ontdekken wat groothandel
eigenlijk is.
Twee vaste dagen, maandag en dinsdag,
loopt hij stage. Tevens is hij de jongste stagiaire binnen de Sligro De Kuip.
Stagelopen bij een fietsen- en scooterwinkel, tja nooit gedacht
maar wel binnen gehaald voor J. Hij was het die steeds tegen het
stagekantoor zei: ik wil in de techniek.
Geweldig; hij heeft het zo goed naar zijn zin dat hij zelfs langer en
vaker mag werken.

In welke uitstroomrichtingen lopen onze leerlingen stage:
1) Dagbesteding zoals Frobel en de Koekfabriek
2) Beschut werken zoals SDW en Robedrijf
3) Vrije bedrijfsleven Hema, AH, Wibra etc.
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