WAT IS MAATSCHAPPELIJKE
STAGE NOU PRECIES?
Een maatschappelijke stage is een stage
waarin je vrijwilligerswerk doet voor een
vereniging of een maatschappelijke
organisatie.
Wat betekent de stage voor jou?
Tijdens de maatschappelijke stage zet je je in
voor een ander en voor je omgeving. Je doet
dat via vrijwilligerswerk. Een maatschappelijke
stage is dus geen beroepsstage.
Wat leer je er van?
-

Je
Je
Je
Je

krijgt waardering voor wat je doet
doet iets nuttigs voor anderen
ontdekt je eigen talenten
doet veel mensenkennis op

Je kunt op veel manieren je steentje bijdragen
aan de maatschappij. Het leuke is trouwens dat
je zelf je stage mag kiezen.

IK GA OP STAGE!
WAT MOET IK WETEN?
Een goed begin is het halve werk, ook bij
de maatschappelijke stage. Daarom krijg
je op school veel informatie en is het
belangrijk dat je je goed voorbereidt.
Wanneer moet ik de stage doen?
Al vanaf de brugklas krijg je van begeleider of
stage coördinator informatie over de
maatschappelijke stage.
-

Je loopt 30 uur stage tijdens je
middelbare schoolperiode
Je stage is klaar voor je examenjaar
Je mag je stage ook in een groepje van
meerdere leerlingen doen
De stage vindt plaats buiten schooltijd

Tijdens je stage
Bij de organisatie waar je stage gaat lopen,
krijg je een begeleider. Deze helpt je met de
activiteiten die je voor je stage gaat doen.

Lever het contract op school in bij je begeleider
en vraag goedkeuring voor de stage.

HOE VIND IK EEN STAGEADRES?

Er zijn een heleboel organisaties die je kunt
benaderen voor een stage.
Kijk op www.jijbenteenkei.nl naar het aanbod
van mogelijke stageplaatsen.
In de tweede klas vindt op school een
infomarkt plaats. Daar komen een heleboel
organisaties waar je uit kunt kiezen.
Misschien ken je zelf nog meer organisaties die
met vrijwilligers werken, vraag ook in je eigen
omgeving of iemand iets weet.
Belangrijk is wel dat de organisatie een
maatschappelijk doel heeft, en dus géén
commerciële instelling is.
Voorbeelden van stages
-

Collecteren
Helpen bij Avondvierdaagse
Training geven bij je sportclub
Spelletjesmiddag organiseren
Helpen bij natuurwerkdag
En nog veel meer!

Wat moet je zelf doen?
Als je een stageadres hebt gevonden, neem je
contact op met die organisatie en vraag je of je
daar je maatschappelijke stage mag doen.
Maak goede afspraken over de dagen dat je
kunt komen helpen en vul het contract meteen
samen in.

Voor alle info betreffende MaS kun je terecht bij
Mevr. M. Zaman Coördinator MaS zam@reynaert.nl
Mevr. K. De Roek (Gildenstraat) dro@reynaert.nl

