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Je kunt er veel over zeggen.. ga het nu eerst maar eens doen!
Het is bijna zover. De Citotoetsen zijn
gemaakt, de uitslag is bekend en uw
kind weet naar welke school voor
voortgezet onderwijs het zal gaan.
Een groot avontuur waar je je als kind
en als ouders goed op voorbereidt.
Je gaat naar het voortgezet onderwijs
om te leren, zodat je later een beroep
kunt uitoefenen dat bij je past.
Maar wat is werk eigenlijk, wat houdt
dat in?
Stel: je mag bij een drukkerij een
ochtend meekijken.
Je komt binnen en ziet de
receptioniste, verderop staat een
grote drukmachine, dan zie je de
grafische afdeling met veel
computers en de administratie, wat
doen zij eigenlijk?
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Dat kun je met eigen ogen zien op je
werkbezoek.
Je mag zelf kiezen van de lijst met
bedrijven, bij welk bedrijf je in
Rhenen/Achterberg/Elst een
werkbezoek wilt brengen.
Op school leer je:
- hoe je contact legt met het bedrijf
van je keuze door dit te oefenen met
een belscript
- jezelf te presenteren
- een veilige fietsroute te kiezen naar
het bedrijf toe
- om afspraken te maken met de
contactpersoon van het bedrijf
- wat je moet doen als....
Als je goed bent voorbereid mag je
op twee woensdagochtenden je
werkbezoek gaan doen. Al je
klasgenoten gaan dan ook.

Tijdens het werkbezoek ontdek je:
- wat het beroep inhoudt, hoe je
jezelf presenteert
- dat je van alles moet leren om een
beroep uit te kunnen oefenen
- vragen te stellen als je iets niet weet
- wat je wel of niet leuk vind aan dit
werk
- hoe je op nieuwe situaties afstapt
en je zelfvertrouwen groeit
De Ericaschool wil, als eerste school
in Nederland, uw kind in de
gelegenheid stellen om aan deze
werkbezoekervaring,op deze manier,
deel te nemen.
Gezamenlijk een stevige brug
bouwen tussen het basis- en het
voortgezet onderwijs.

Bent u mogelijk ook zo’n bedrijf/instelling in de gemeente Rhenen dat mee wil werken aan
dit project?
Op de website van de Ericaschool kunt u meer informatie over dit project vinden en uw
bedrijf en de contactpersoon aanmelden.

