LEERLINGVOUCHER Regio Venlo On Stage 27 mei 2014
school Het Bouwens
groep
1

PLANNING DOE DAG DINSDAG 10 juni 2014
hou rekening met reistijd, en maak geen
dubbele afspraken!
Naam bedrijf

klas
naam leerling
naam mentor
begeleiding:
naam docent 1
naam docent 2
naam docent 3

8.00
9.00
10.00
11.00
Beroep

jouw TOP 3

Sectorkleur

1.
2.
3.

JOUW ON STAGE PROGRAMMA OP 27 mei 2014:
13.00 uur
Verrassingsact

12.00
13.00
14.00
15.00

14.00 uur

On Stage Beursvloer

HUISREGELS LEERLINGEN ON STAGE
Deze voucher heb je nodig bij On Stage en bij de Doe Dag. De mentor
controleert de vouchers samen met jou na On Stage of de afspraken
voor de Doe Dag kloppen. Je belt of mailt het bedrijf meteen als je een
afspraak moet verzetten. Laat je bezoek van de Doe Dag door het
bedrijf afstempelen. De mentor tekent de voucher na de Doe Dag af.
WEL DOEN:
- Meenemen: een pen en je eigen visitekaartjes
- Meenemen: deze voucher (volledig ingevuld!)
- Telefoon uitzetten en je jas bij je houden
- Je fiets stallen op de plek die wordt aangewezen door de organisatie
- Op tijd zijn en aan je eigen programma houden
- De aanwijzingen van de organisatie en je docenten opvolgen
- Hulp vragen aan de matchmakers om een beroep te vinden
- Je ook eens laten verrassen door een beroep wat je nog niet kent
- Goede reclame maken voor jezelf en voor het VMBO
NIET DOEN:
- Grote tassen meenemen en binnen eten of drinken
- De sfeer verpesten; sfeerverpesters worden meteen verwijderd
- Onbeleefd zijn tegen de bedrijven die daar speciaal voor jou naartoe
zijn gekomen
JE KUNT NIET MEEDOEN ZONDER:
- leesbare gedrukte visitekaartjes met naam school en contactgegevens van jou EN je mentor
- volledig ingevulde voucher
Voor hulp en vragen: de organisatie is herkenbaar aan de ON STAGE
CREW petjes.

16.00

Plaats

Bedrijfsstempel
na bezoek

Paraaf
docent

