Klussenformulier Maatschappelijke Stage (MaS) klas 3
Totaal minimaal 30 uur (mag verdeeld worden over meerdere klussen).
Voornaam leerling:

………………………………………………….……………………………………………………….

Achternaam leerling:

………………………………………………………………………………….……………………….

Klas:

…………………….…..

Organisatie:

……………………………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………

Postcode/woonplaats:

……………………………………………………………………………………………….…….…

Telefoon:

…………………………………………………………………....................................……

Contactpersoon:

………………………………………………………………………………………………….……..

Functie:

…………………………………………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel):

…………………………………………………………………………………………………….…..

E-mail:

………………………………………………………………………………………………….……..

Bereikbaarheid:

ma / di / wo / do / vr

Beschrijving organisatie:

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Beschrijving klus:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Totaal aantal uren:

……………………………..

Datum(s) en tijden van klus:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stageweek 23 t/m 27 sept. 2019:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kunnen er nog meer leerlingen meedoen? JA / NEE
NB: de klus telt mee als MaS als de leerling daarvoor toestemming heeft gekregen.

MaS-stageovereenkomst Sprengeloo
1. De leerling zoekt zelf contact met de instelling en regelt daarbij de dagen en tijden en eventuele
andere zaken die nodig zijn om de klus goed uit te voeren (de MaS is altijd buiten de lesuren van
Sprengeloo).
2. Bij problemen probeert de leerling er zelf uit te komen met de MaS-instelling. Lukt dit niet, dan
geeft de leerling dit door aan de MaS-coördinator van Sprengeloo (het is de bedoeling dat de
leerling het zélf oplost omdat dit een leerproces is voor hem/haar).
3. De leerling dient zich aan de gemaakte afspraken te houden zoals tijden, kleding, houding,
motivatie, e.d. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij hier ook op toezien en de leerling
hierop aanspreken.
4. Bij ziekte dient de leerling zich zowel op school als bij de MaS-instelling af te melden, voor zover dit
onder schooltijden (in de stageweek) valt. De gemiste uren worden in overleg met de instelling op
een andere tijd ingehaald. Vallen de uren buiten schooltijd, dan meld de leerling dit de eerstvolgende keer op school aan de coördinator.
5. Is er een probleem waardoor de leerling niet verder kan tijdens de stage, dan komt de leerling dit
direct op school melden.
6. De gemaakte uren worden via www.masapeldoorn.nl bijgehouden. De leerling vult deze uren in,
de instelling keurt de uren goed.
7. Na de MaS schrijft de leerling een verslag over de stage en levert dit in bij zijn/haar docent maatschappijleer. Voor het verslag wordt een cijfer gegeven dat meetelt bij dat vak.
8. Op www.masapeldoorn.nl staan weetjes over de maatschappelijke stage. Ook zijn op deze website
een aantal stageklussen te vinden.
9. Bij het niet nakomen van bovenstaande punten kan de MaS als niet-gedaan worden beschouwd.
10.De instelling gaat er door het ondertekenen van dit formulier mee akkoord dat de gegevens worden
gedeeld met Apeldoorn Pakt Aan. Zij zullen via e-mail contact opnemen met de instelling voor de
registratie van de gelopen uren. Sprengeloo en Apeldoorn Pakt Aan gebruiken deze gegevens alleen
voor de registratie van de gelopen uren, gegevens worden niet aan derden verstrekt.
NB: De klus telt mee als MaS wanneer de leerling de stage-overeenkomst heeft laten ondertekenen en
deze ingeleverd heeft bij de MaS-coördinator.

Aldus overeengekomen:
te Apeldoorn,

Datum:

………………………………………………………………………………

Handtekening:

……………………………………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………..………………………………

Leerling:
Voornaam:

………………………...............................

Achternaam:

…………………………………..................…

Namens stagegever:
Dhr./mw.:

………………………………………………………...…………

Voor gezien en instemming tekent een ouder/verzorger van de leerling:

Dhr./mw.: ……………………………..……...........………………. Handtekening:

………………………………………………………………………………

