Beste MM2 student,
Voor het schooljaar 2021-2022 ben je geplaatst in het tweede studiejaar. Voordat je gaat starten met de
stage, nodigen we je graag uit voor een stage kick-off, op school. Deze vindt plaats op donderdag 26
augustus om 09.30 uur in de SintLucas-zaal. Tot ongeveer 12.00 uur krijg je uitleg over de zaken die
we tijdens stage van jou verwachten en zaken die je van ons kan verwachten.
Stage gevonden
Als je een stageplek gevonden hebt, dan start je op dinsdag 31 augustus met je stage.
Nog geen stage gevonden
Als je nog geen stageplek gevonden hebt, dan kun je de zomerperiode tot en met donderdag 26
augustus gebruiken om een stageplek te vinden. In Onstage en Stagemarkt.nl staan bedrijven
met vacatures en de juiste erkenning. Word je aangenomen in de zomervakantie? Zorg dan dat jouw
stageplek wordt goedgekeurd door de stageverantwoordelijke of stagebegeleider van jouw opleiding.
Vanaf 25 augustus is SintLucas hiervoor weer bereikbaar. Na goedkeuring kan de POK
(praktijkovereenkomst) getekend worden en plaats je deze in OnStage. Patricia van Woensdrecht en
Anton van den Bersselaar zijn tot en met 23 juli via Teams bereikbaar voor vragen.
26 Augustus en nog geen stageplek?
Wanneer het je niet gelukt is om op 26 augustus een stageplek te vinden (bijvoorbeeld door een tekort
aan stageplaatsen), dan voorziet SintLucas in een alternatief programma. Op 27 augustus wordt bekeken
welke studenten nog een stageplaats nodig hebben. We kijken of er nog vacatures zijn waarop
gesolliciteerd kan worden. Voor de studenten waarbij dit niet lukt, wordt een alternatief programma
opgezet. Informatie hierover volgt in de week van 30 augustus. Houd er in dit geval rekening mee dat je
waarschijnlijk studievertraging gaat oplopen. Uiteraard verwachten we je wel gewoon bij de stage kickoff, in de hoop dat je alsnog snel op een goede manier kunt starten met je stage.
Actuele informatie start schooljaar
Informatie over het eventueel aanschaffen van een laptop en software vind je op www.sintlucas.nl.
Op de homepage klik je op de button Start schooljaar 2021-2022, vervolgens kies je voor locatie Boxtel.
De informatie staat per leerjaar op deze pagina.
Praktische zaken
Als je adres gewijzigd is, dan dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan Onderwijsservice. Dit gaat
het gemakkelijkst via e-mail: servicepunt-boxtel@sintlucas.nl
Vragen
Heb je vragen over je stage, neem dan contact op met je stagebegeleider of LOB’er. Heb je algemene
vragen over SintLucas, dan kun je terecht bij het Servicepunt. Het Servicepunt is bereikbaar tot 17 juli en
na de vakantie vanaf 23 augustus op nummer 0411-672270 of via servicepunt-boxtel@sintlucas.nl
Wij wensen jullie een prettige vakantie en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
SintLucas
Bjørn Berben
Opleidingscoördinator Media- en Evenementenmanagement
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