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Maastricht, 21 december 2018
Ons kenmerk: RUIJ/THI/1812052
Onderwerp: informatie m.b.t. de Maatschappelijke Stage

Beste leerling,
Bij deze ontvang je meer informatie over de Maatschappelijke Stage.
Maatschappelijke Stage
Maatschappelijke Stage is ervaring opdoen met vrijwilligerswerk; je belangeloos inzetten voor onze
samenleving. Jouw inzet en hulp biedt kansen. Je leert nieuwe mensen kennen en doet een schat aan
ervaring op. Je ervaart waardering om je inzet en betrokkenheid.
Bonnefanten College:
De Maatschappelijke Stage is enkele jaren geleden door de regering als verplicht onderdeel
vastgesteld voor de scholen in Nederland. Intussen is deze wettelijke verplichting gewijzigd en laat de
overheid het aan de scholen over of deze hier mee doorgaan.
Het Bonnefanten College vindt deze stage een belangrijk onderdeel van de vorming en ontwikkeling
tot zelfbewuste en betrokken wereldburgers.
Afgelopen jaren heeft het Stagebureau de coördinatie verzorgd voor heel Maastricht. Echter ligt nu
de verantwoordelijkheid en de uitvoering bij de scholen.
De gegevens van afgelopen jaren zijn deze maand vrijgekomen en naar de school gestuurd.
Hieronder volgt een overzicht van onze verwachtingen en organisatie van de Maatschappelijke Stage.
Wat betekent de Maatschappelijke Stage:
 Elke leerling heeft aan het einde van het voorexamenjaar 30 uur stage uitgevoerd.
 Elke leerling ontvangt een certificaat bij diploma.
 De stages worden uitgevoerd buiten schooltijd, maar kunnen wel op de lesvrije dagen zoals
Onderwijs Anders Dagen worden ingezet.
Hoe regelen we de stage
 Er is een stageformulier. Dit wordt via de mentor uitgereikt.
 De leerlingen regelen zelf hun stage. Stageplaatsen zijn te vinden in de bijlage.
 Stageformulier invullen en het volledig ingevulde formulier inleveren bij de receptie.
 Elke leerling houdt zelf ook de uren bij.
 De mentor heeft een overzicht van het aantal stage-uren.
 Een totaaloverzicht van het aantal uren heeft de teamleider.
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Aan welke voorwaarden moet de Maatschappelijke Stage voldoen:
 De Maatschappelijke Stage loop je bij een vrijwilligersorganisatie/project en niet bij een
bedrijf wat winst maakt en/of eigen familie.
 Er wordt geen geld verdiend voor deze stage.

Hoe regel je het?
 Benader de organisatie waar je je Maatschappelijke Stage wil lopen met de vraag of dat kan
en wat je daar kan doen, wanneer en hoeveel uur?
 Twijfel je of deze stage mag of kan, vraag het je mentor of de heer Hardij.
 Loop je stage en vul alles in op het stageformulier.
 Onderteken het formulier, ook de begeleider van de organisatie en je ouders moeten
ondertekenen.
 Lever je formulier in bij de receptie van onze school.
 Let op: zelf ook de uren en plaatsen bijhouden.
Zijn er na het lezen van de informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan je mentor of teamleider.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding van het Bonnefanten College

Bijlage: bijlage overzicht stageplaatsen
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