Bizniz in het Westland
Doel presentatie: een nieuw project met meer eigen keuze zodat het interessant
is voor iedereen.
Westland: de bloemenveiling, floraholland, tuinbouw. Typische westlands.
Maar het westland is meer: het westland is niet allen populair in de tuinbouw
maar ook in: bakker berg met zijn eigen speld brood, transport bedrijven, toco
tholin wie heeft het niet in huis tegen zere spieren het word gewoon in
Naaldwijk gemaakt, het Carlton hotel, de beauty salons ook onmisbaar,
waterskien bij de wollebrand, de solex toers, de bongaard in de lier voor de beste
high theas maanden van te voren reserveren!!!, bioscoop de naald wie is er niet
geweest en met ernaast nog het lekkerste ijssalon LEKKER.
Hoe ziet het project eruit?
Doel van het project staat vast.
Mijn idee hoe ziet jouw droom bedrijf eruit?
Bijvoorbeeld welk bedrijf zou jij zelf later willen runnen? Wat zijn de voor en
na delen wat zou jij doen? Daar hou je een interview over bij het bedrijf. En een
rondleiding kan je vragen zodat je kan zien hoe het eruit ziet.

Hoe leuk is het om een project te maken van een bedrijf naar eigen keuze?
Met de voordelen:
Meer creativiteit.
Meer zelfstandigheid, zelf bedrijven benaderen
Meer enthousiasme.
Meer inzicht is het wel echt zo leuk?
Betere beroepskeuze
Het westland ook op een anderen manier zien.

We doen het dan in kleine groepjes van 2 a 3 leerlingen. En alle leerlingen
binnen het groepje met dezelfde interesse voor jou droombedrijf
Zelf bedrijven benaderen:
-Er is overtuiging voor nodig. (bedrijven moeten natuurlijk wel mee willen
werken)
-je moet leren goed kunnen emaillen om het bedrijf te schrijven.
-en veel zelfstandigheid.
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Na dat je bij het bedrijf bent geweest:
Voldoet jou droombedrijf aan jouw verwachtingen?
In de klas kan je dan een presentatie laten houden over jou mening. Je kan in de
2de of 3de ook ermee verdergaan bijvoorbeeld dat je inkomsten en uitgave van het
bedrijf gaat behandelen. De presentatie van jouw droombedrijf kan je ook op de
opendagen laten presenteren meer aanmeldingen goed voor de school en
misschien ook meer meisjes ook goed want die heb je nodig in elk groepje. Met
bevestiging ervan van o&o leraar op het technasium.
Dit was het zijn er nog vragen??????
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