
Vmbo 2 – Bliksemstage 2
Opdracht 5: Organiseer een informatieavond
Je bent dit jaar één of twee keer op Bliksemstage 
geweest. In deze opdracht organiseren we een 
informatieavond om aan alle ouders en verzorgers te 
vertellen en laten zien wat jullie van de Bliksemstage(s) 
hebben geleerd. Deze opdracht doe je samen met het 
groepje waarmee je de laatste keer op Bliksemstage 
bent geweest.

Van tevoren:

1.  Maak samen met je groepje een grote poster over de laatste keer dat je op 
Bliksemstage bent geweest:

  Pak een groot vel papier en schrijf met een dikke stift in het midden:

 • De naam van het bedrijf

 • De datum van de Bliksemstage

 • Alle namen van de leerlingen uit je groepje

  Zoek foto’s en het logo van het bedrijf op internet en print deze uit

  Gebruik je eigen foto’s van de Bliksemstage als je die hebt gemaakt

  Plak alle plaatjes die hebt op het grote vel. Je mag er ook woorden bij schrijven die    
     beschrijven wat jullie van de Bliksemstage vonden.                         

2. Iedereen pakt zijn ingevulde leerroutekaart erbij.

3.  Vraag aan je ouders of verzorgers of ze naar de informatieavond komen. 
Vertel wanneer het is en hoe laat het begint.

Tijdens de informatieavond: 

  Tijdens de informatieavond krijgt ieder groepje zijn eigen marktkraam.

  Hang aan de ene kant van de kraam de poster op die jullie hebben gemaakt.

  Hang aan de andere kant jullie leerroutekaarten op. 

  De ouders en verzorgers komen in kleine groepjes bij jullie marktkraam langs.

  Laat eerst met het hele groepje de poster zien en vertel wat jullie tijdens de 
Bliksemstage hebben gezien en gedaan. Zorg ervoor dat iedereen uit het groepje iets 
vertelt aan de ouders en verzorgers. 

  Als dat klaar is, dan kan iedereen aan zijn eigen ouder of verzorger zijn eigen 
leerroutekaart laten zien en uitleggen wat daarop staat.
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Na afloop van de informatieavond:

Bespreek tijdens het volgende LOB-gesprek op school samen met je ouders of 
verzorgers en mentor de volgende vragen:

1. Wat vond je van de informatieavond?  
 Wat vond je leuk?                                                         Wat vond je minder leuk?

2. Wat vonden je ouders of verzorgers van de informatieavond?

3. Wat heb je van je presentatie tijdens de informatieavond geleerd?

4. Wat heb je dit jaar van de Bliksemstages geleerd?

5. Welke ideeën heb je over het kiezen van een volgende opleiding?
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