
Maatschappelijke stage



Tijdens je Maatschappelijke stage doe je 
vrijwilligerswerk; Je doet iets voor een ander 
zonder dat daar geld voor te krijgen.

De Maatschappelijke stage geeft je een goed 
gevoel omdat je iets doet voor een ander.

Daarnaast is het ook heel leerzaam en kan de 
werkervaring je later goed van pas komen. 



Inzetten voor anderen

Niet in een winkel of in het bedrijf van familie

Buiten lestijd

Zelf regelen en zelf een contract afsluiten. 

Doe iets wat je zelf leuk vindt.

DALTON !!

Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
samenwerking



 Elke HAVO leerling heeft 20 klokuren MaS

 De MaS moet je afronden in 3H

 Afgeronde MaS is bevorderingsnorm 1 !



Waar kan je allemaal stage lopen?



 BSO De paddenstoel, Vuurvlinder
 Assisteren/training geven eigen sportclub
 De Knaaghof dierenverzorging
 Avondvierdaagse begeleiden
 Speelotheek Harlekino
 Speeltuin de Kieviet
 Zorgboerderij Zoetermeer
 Welzijn Lansingerland
 Goede-doelen-acties zoals NL doet (9 en 10 maart)



 lidmaatschap activiteitencommissie,

 lidmaatschap leerlingenraad,

 helpen bij avondactiviteiten zoals Open huis

 begeleiding auladienst, 

 Activiteiten voor de Ghanareis



 Geld inzamelen 

 Kleding inzamelen 

 Tentoonstelling maken 

 Activiteit organiseren 

 Een les ontwerpen

 Folders en posters ontwerpen 

 Eigen idee!! 

 Interesse?  Neem contact op met mevr. van der Burg, ibu@wolfert.nl 



 Zelf zoeken.

 Mailbox in de gaten houden. 



 Starten kan pas na goedkeuring van de teamleider.

 MaS-contract, het beoordelingsformulier en het reflectieformulier 
staan op http://www.wolfert.nl/lyceum/
klik door naar schoolinfo; regels en afspraken

 De leerling sluit met de stageverlener een stage overeenkomst af, 
dit contact moet worden ondertekend door leerling, ouders, stage 
en teamleider.

 Het contract lever je in bij de receptie.

 De receptie houdt de gemaakte uren bij. 

 Na afloop van de stage de beoordeling, die samen met de 
stageverlener is ingevuld, bij de receptie in.

 Het reflectieformulier wordt na afloop ingeleverd bij de mentor.

 De school kan zowel tijdens, als na afloop van de stageperiode, 
controleren of de leerling de stage daadwerkelijk heeft gelopen. 

http://www.wolfert.nl/lyceum/


 Starten kan pas na goedkeuring van de 
teamleider.

 Kom VOOR dat je begint langs mij om het 
contract te laten ondertekenen.

 Eerder mag je niet beginnen!!





Zijn er nog vragen?


