MAATSCHAPPELIJKE
STAGE
Informatie over de Maatschappelijke Stage die de leerlingen van Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen uitvoeren. Deze informatie is
vooral bedoeld om organisaties te informeren over de invulling van de Maatschappelijke Stage. Verantwoording: stage coördinator Aart Vlijm

De Pieter Zandt scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap met Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.
Op de 4 locaties in Kampen (hoofdvestiging), IJsselmuiden, Staphorst en Urk wil de school Reformatorisch voortgezet
onderwijs bieden aan haar leerlingen. De school wil haar leerlingen voldoende kennis en inzicht laten verwerven om
een plaats in de maatschappij in te kunnen nemen. Ook de betrokkenheid tot het vrijwilligerswerk acht de school van
groot belang. Daarom wil de school de leerlingen laten participeren in vrijwilligerswerk in de vorm van Maatschappelijke
Stage.

De doelen van de Maatschappelijke Stage
- De leerling maakt op een nieuwe manier kennis met de samenleving en met bepaalde groepen in de samenleving.
- De leerling leert op een praktische manier welke normen en waarden belangrijk zijn in de samenleving.
- De leerling leert medeverantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving.
- De leerling ontwikkelt belangstelling om zelf (nu of later) vrijwilligerswerk te gaan doen.
- De leerling leert communiceren met mensen buiten de dagelijkse leefomgeving.
- De leerling krijgt inzicht in maatschappelijke functies en taken van een organisatie.
- De leerling ontwikkelt burgerschapscompetenties.
- De leerling ervaart dat het voldoening geeft iets voor een ander te kunnen betekenen.

Uitvoering
De leerling legt contact met een maatschappelijke organisatie en vraagt of hij/zij van dienst kan zijn in deze organisatie
voor een aantal uren en een afgebakende taak. De leerling legt de afspraak vast in “formulier voor verantwoording
Maatschappelijke stage”. De docent Maatschappijleer tekent het formulier en geeft hiermee aan dat de gemaakte afspraak akkoord is. De Maatschappelijke stage vindt plaats op buitenschoolse uren. De leerling houdt in het “logboek”
bij welke activiteiten hij/zij uitvoert, met daarbij de tijdsbesteding. Na afloop laat de leerling het evaluatiedeel van het
formulier invullen door de contactpersoon van de maatschappelijke organisatie. Hierna maakt de leerling een verslag
van zijn/haar Maatschappelijke Stage volgens de richtlijnen die de docent maatschappijleer de leerling verstrekt. Vervolgens vindt de beoordeling van de stage en het verslag plaats; het behaalde cijfer telt mee voor het vak maatschappijleer.

Omvang
De leerling zal minimaal gedurende 20 uur werkzaamheden verrichten bij de organisatie.

Naam leerling		

:_________________________________

Adres			:_________________________________
Woonplaats		

:_________________________________

Telefoonnummer

:_________________________________

Mailadres		 :_________________________________

Contactgegevens
Kamperstraatweg 1a
(8265 PS) Kampen
Tel: (038) 3325262

