
MaS
Maatschappelijke stage



“Een maatschappelijke stage is een vorm van 
leren binnen of buiten de school, waarbij 
leerlingen vanuit de school door 
vrijwilligersactiviteiten kennismaken met het 
dragen van verantwoordelijkheid voor 
maatschappelijke belangen.” 

Wat is maatschappelijke stage?



✔Inzetten voor het welzijn van anderen.

✔Niet commercieel of in het private gebied.

✔Stage valt buiten lestijd.

✔Op eigen initiatief 

✔Keuze uit activiteiten die bij je passen. 

✔Afronden MaS is voorwaarde voor bevordering 
naar de 4e klas.

Uitgangspunten MaS



 De MaS wordt afgerond in het 3e leerjaar. In  
uitzonderlijke gevallen doorloop naar het 4e

jaar.

 Elke Havo leerling moet 20 klokuren MaS 
vervullen.  

Wanneer en hoeveel uur?



◦ vrijwilligerswerk in verzorgingscentra of 
gehandicaptenzorg, 

◦ activiteiten bij een sportvereniging, 

◦ helpen in peuterspeelzaal of basisschool, 

◦ goede-doelen-acties zoals NL doet!

Activiteiten buiten school:



◦ Speeltuin de Kieviet
◦ Kinderopvang de Koeienwei
◦ De Gouden griffel
◦ Bibliotheek Oostland
◦ Dagelijks leven westpolderhuis
◦ Pieter van Foreest
◦ Zwembad de Windas
◦ Laurens Oranje hoeck
◦ Speelotheek de speelhut

Stage adressen van vorig jaar:



 lidmaatschap activiteitencommissie,

 lidmaatschap leerlingenraad,

 helpen bij avondactiviteiten zoals Open huis

 begeleiding auladienst, 

 Goede doel actie Ghana

Activiteiten binnen school:



 In Lansingerland is een steunpunt voor 
vrijwilligerswerk, de VIP.

 Zelf zoeken.

 Mailbox in de gaten houden. 

Hoe vind je een stageplaats?



 MaS-contract, het beoordelingsformulier en het reflectieformulier 
staan onder het kopje regels en afspraken

 Starten kan pas na goedkeuring van de leerlingbegeleider. 

 De leerling sluit met de stageverlener een stage overeenkomst af en 
levert na ondertekening van de leerlingbegeleider dit in bij de 
receptie.

 De receptie houdt de gemaakte uren bij.

 In de mentorlessen kan aandacht zijn voor de reflectie. 

 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. 

Hoe werkt het ?



21 september koffieschenken in 
gemeentehuis Lansingerland.

27&28 september speelgoedbeurs in 
speelotheek de Speelhut.

Wil je al snel starten?



Wie is verantwoordelijk?

JIJ!!



Zijn er nog vragen?
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