
 
 
 

 

Geachte ouders van de leerlingen uit klas 3,   
 
In dit bericht willen wij u informeren over de start van de Maatschappelijke Stage (MaS) op het 
Gerrit van der Veen College. Naast het geven van de nodige informatie willen wij u nadrukkelijk 
betrekken bij dit schoolonderdeel om de kans op een leerzame en zinvolle stage-ervaring door uw 
zoon of dochter te vergroten. 
 
Wat is de MaS? 

Tijdens de maatschappelijke stage gaan leerlingen uit de 3e klassen zich gedurende 24 uur vrijwillig 
inzetten voor de samenleving. Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht deze 
maatschappelijke stage te organiseren en leerlingen zijn verplicht deze stage te volbrengen. 

De scholen zijn vrij in de keuze hoe ze daaraan invulling geven. Het Gerrit van der Veen College 
heeft er voor gekozen de stage in het 3e leerjaar te laten uitvoeren. Dat is de afgelopen twee jaren 
succesvol verlopen. 
De stage mag uitdrukkelijk niet tijdens reguliere lestijden worden uitgevoerd en moet dus buiten het 
rooster om worden gepland. Uw zoon of dochter heeft zelf de keuze of hij/zij de stage uitsmeert 
over meerdere weken of deze in één vakantieweek plant. In een sector die hen het meest 
aanspreekt. 
We werken waar nodig samen met het bureau Stage voor Jou. Dat is een onderdeel van de 
Amsterdamse Vrijwilligers Centrale. 

Waarom de MaS? 

Door de MaS leren onze leerlingen dat het veel voldoening kan geven je voor iets in te zetten 
zonder dat daar direct een beloning tegenover staat. De vorming van maatschappelijk bewust 
burgerschap. 
Zij doen ook nieuwe kennis en vaardigheden op. Deze kunnen uiteenlopen van het verzorgen van 
lunches in een museum of zorginstelling tot het helpen bij het maken van een radioprogramma. 
Leerlingen zijn na afloop vaak trots iets te hebben gedaan "dat er toe doet".  
Bovendien wordt de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd. Ze moeten zelf de afspraken 
maken en nakomen. Hierdoor treden ze uit hun vertrouwde omgeving en in de “echte” wereld. 

De MaS sluit in onze ogen goed aan bij onze visie op burgerschapsvorming en brede culturele en 
persoonlijke ontwikkeling waar wij als cultuurprofielschool ruim aandacht aan besteden. 

Wat verwachten wij van de ouders? 

De komende week bezoeken de stagecoördinatoren de 3e klassen om voorlichting te geven over 
de MaS. Daar zal ook een boekje worden uitgedeeld met uitleg over organisatorische zaken, de 
eisen die gesteld worden aan een stageplaats en de verslaglegging. Het boekje en overige 
informatie kunt u ook vinden op de website van het Gerrit van der Veen College 

Betreft: informatie Maatschappelijke Stage 

 

http://stagevoorjou.nl/pages/stage2home.aspx
http://www.gerritvdveen.nl/leerlingen/begeleiding/maatschap-stage.html


 

Wij zouden het heel fijn vinden als u samen met uw kind het boekje doorneemt (u kunt bijvoorbeeld 
samen de werkbladen 1 en 2 invullen) en bespreekt wat voor soort maatschappelijke stage bij uw 
kind past. Een gesprek over de passies en interesses van uw kind kan naast leuk ook heel zinvol en 
leerzaam zijn omdat het een richtlijn kan zijn voor het zoeken naar een geschikte stage. Ook door 
met uw kind mee te denken over mogelijk interessante contacten uit uw eigen (werk-) omgeving 
kunt u een bijdrage hieraan leveren. Let op, het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de stage bij 
familie wordt uitgevoerd. 

Tot slot 

De MaS wordt gecoördineerd en begeleid door docenten Tom van der Wel en Emil Pepic en 
onderwijsassistent Barbara Sadzak. 

Voor algemene vragen kunt u mailen met Tom van der Wel  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens de schoolleiding, 

Gijs Bouwer  

Teamleider onderbouw 
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