VOORBEREIDING BEDRIJFSBEZOEKEN
VOORBEREIDING
Als voorbereiding op het bezoek ontvangt u
digitale werkbladen. Houd er rekening mee
dat u circa tien lesuren nodig hebt voor het
project: voorbereiding, bezoek en
verwerking. Wanneer medio februari de
planning van de bezoeken bekend wordt
gemaakt, weet u naar welke bedrijven de
school gaat. De bedrijven bevelen ten zeerste
aan dat hun website wordt bestudeerd en
met die kennis kunnen de kinderen hun
vragenlijst samenstellen.
GROEPSGROOTTE
Veiligheid staat hoog in ons vaandel en o.a.
daarom delen we de deelnemende scholen
op in groepen van ongeveer tien leerlingen.
Dit heeft tevens het voordeel dat de kinderen
veel meer betrokken zijn bij het
bedrijfsbezoek.
Om de continuïteit van de lessen op school te
bewaken, gaan alle groepen van een school
hetzelfde dagdeel op bezoek.
LOCATIE BEDRIJF
Er wordt altijd gezocht naar een bedrijf zo
dicht mogelijk in de buurt van de school.
Omdat we in drie verschillende regio’s
bezoeken inroosteren (Cuijk, Boxmeer en
Gennep) en het aanbod bedrijven en scholen
niet altijd in evenwicht is per regio, moeten
we soms noodgedwongen naar een wat
verder gelegen bedrijf uitwijken. Hier vragen
wij begrip voor.
VEILIGHEID
Afhankelijk van het soort bedrijf, geven wij
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aan of er beschermende kleding of schoeisel
of oor- en oogbescherming gedragen moet
worden, die meestal door het bedrijf wordt
verstrekt. Als er speciale veiligheidsaspecten
in acht moeten worden genomen, meldt het
bedrijf dat aan ons en wij geven dat tijdig aan
u door.
BEDRIJFSREGLEMENTEN
Sommige bedrijven willen vóóraf van u de
namen van de bezoekers ontvangen. Wij
vermelden dit bij de planning. Meestal
mogen er foto’s worden gemaakt, dus raden
we de begeleiders aan een camera mee te
brengen. Ook komt het voor dat de media
aandacht besteedt aan de bedrijfsbezoeken,
waarmee wij natuurlijk blij zijn. Als dit
bezwaren oproept, geeft u dat ter plekke
aan.

HET BEZOEK ZELF
De begeleiding van de leerlingen gebeurt
door een leerkracht én/of ouders. Wij
rekenen op één begeleider per vijf leerlingen.
De begeleiding ziet toe op een goed verloop
van het bezoek en vult z.s.m. na het bezoek
het evaluatieformulier in.
Het bezoek duurt meestal rond de twee uur.
Neem contact op met het bedrijf om dit af te
stemmen.
Het bezoek bestaat uit:
a. Introductie
b. Rondleiding
c. Maak-/Doe-activiteit (indien mogelijk)
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Er is alle gelegenheid voor de leerlingen om
vragen te stellen. Tijdens het bezoek alle
mobieltjes uit !
EXTRA INFO:
1. Zelf ruim van te voren vervoer en
begeleiding regelen
2. Camera per groepje meenemen.
3. De bedrijfsbezoeken vallen binnen de
schooltijden en dus zijn de leerlingen
automatisch verzekerd
4. De aanvangstijd is 9.00 uur, tenzij anders
aangegeven. Zorg dat iedereen ruim op
tijd aanwezig is.
5. De duur varieert per bedrijf, zorg voor
opvang van groepen die eerder op school
terug zijn
6. Lijst opstellen met namen van de
kinderen en begeleiders. Indien nodig
naar het bedrijf sturen of meenemen bij
het bezoek
7. Kledingvoorschriften naleven: denk ook
aan goed schoeisel en niet te losse
kleding
8. Kinderen die niet in de pers of op de foto
mogen komen, zelf afschermen
9. Wij sturen voor het bezoek het evaluatie
formulier toe. Deze graag vóór het
bezoek aan de begeleiders geven, zodat
zij weten waar zij op kunnen letten
10. Deel bovenstaande informatie ook met
de overige contactpersonen,
leerkrachten, techniek-coördinatoren
en/of ouders en begeleiders. Het is nuttig
als ook zij weten wat hen te wachten
staat bij de bezoeken.
11.

Geef vragen of opmerkingen door aan:
bedrijfsbezoeken@technopromo.nl
Kijk ook op onze website:
www.technopromo.nl
Graag foto’s plaatsen op Facebook :
Bedrijfsbezoeken-TechnoPromo

Genoeg gepraat . . . Wij wensen u en uw
groep een leerzaam bezoek toe!

Met vriendelijke groeten,
Team Bedrijfsbezoeken van TechnoPromo

TOT SLOT
Bij afzeggen binnen 14 dagen voor de
bezoeken zijn wij helaas genoodzaakt om een
annulerings-bedrag van €75 in rekening te
brengen.
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