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Betreft: Bliksemstage van JINC 
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Binnenkort gaat uw kind met zijn/haar klas op Bliksemstage. Tijdens een Bliksemstage (2,5 uur) 
gaan leerlingen bij een bedrijf kijken wat ze later kunnen worden. Ze krijgen uitleg over het bedrijf, 
een rondleiding en mogen een handje meehelpen. 
 
De school werkt hiervoor samen met Jinc. Dit doen we zodat uw kind ziet welke beroepen er zoal 
zijn, welke opleiding ze daarvoor nodig hebben en wat voor werk er bij hen past. 
 
Hoe kunt u helpen? 

Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd aan het denken worden gezet over hun 
studiekeuze. Als ouder kunt u helpen door na afloop van de Bliksemstage hier vragen over te 
stellen, bijvoorbeeld: 
 

 Hoe is het geweest? 

 Welke beroepen heb je gezien? Wat vond je daarvan? 

 Wat zou je later zelf willen worden? En waarom? 

 Weet je wat je daarvoor moet doen (opleiding, ervaring)? 

 Hoe kan ik je hierbij helpen? 
  
Bliksemstage wordt georganiseerd door JINC. Samen met scholen en bedrijven bereidt JINC 
jongeren voor op de arbeidsmarkt. Hierdoor weten de jongeren beter welke beroepen er zijn, wat je 
in die beroepen doet en leren ze vaardigheden die nodig zijn als ze gaan werken, bijvoorbeeld 
solliciteren. Meer weten over JINC en over hoe u kunt bijdragen? Kijk op www.jinc.nl. 
 
Tijdens de 3L lessen worden de leerlingen voorbereid op het bezoek aan de bedrijven. Leerlingen 
worden verwacht een kwartier van te voren aanwezig te zijn. Leerlingen gaan, indien mogelijk, op 
eigen vervoer naar het bedrijf. Indien dit niet lukt, melden de leerlingen zich bij de 
mentor/begeleider om eventueel in groepen naar het bedrijf te vertrekken. 
 
Wij hopen op een topdag voor de leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ook namens school, 
 
Team Bliksemstage  
JINC 
 
 
 


