MaS leerjaar 2 en 3
Een stageplek zoeken:
Twee opties voor zoeken:
1. Via website. Als je geïnteresseerd bent in een vacature stuur dan een mail naar
mas@nuenenscollege.nl, stuur Mevr. van Ganzewinkel via Magister een mail of kom langs bij
de receptie van school en stel hier je vraag. Dit kan zowel aan mevrouw Dekkers
(receptioniste) of aan mevrouw van Ganzewinkel (MaS coördinator)
2. Zelf een stageplek zoeken. Let op je moet dan zelf contact leggen met de organisatie en
vooraf het formulier voor een eigen gezochte stageplaats invullen en inleveren.
Je vraagt dus altijd om toestemming voordat je een stage gaat lopen!
De stage zelf:
Dit hoef je niet bij één organisatie te doen, maar dit mag verdeeld worden over meerdere
organisaties. Let op, de stage moet BUITEN schooltijd plaatsvinden!
Als je de eerste keer naar je stage toegaat vul je samen met je stagebegeleider je
stageovereenkomst (contract) in. Je moet er eentje invullen voor de organisatie en eentje om op
school in te leveren. De versie voor school lever je in bij de receptie, de versie voor de organisatie
geef je aan je stagebegeleider nadat ook wij als school een handtekening hebben gezet.
De afronding:
Aan het einde van je stage laat je een beoordelingsformulier invullen. Dit wordt ingevuld door je
stagebegeleider en deze geeft een beoordeling voor de stage. Is de beoordeling voldoende (minimaal
een 6) dan krijg je je stageuren.
Interne Stages:
Bij interne stages (stages die op school zijn), zoals minilessen, open dag, gala etc., hoef je niet alle
bovenstaande formulieren in te laten vullen, maar hoef je alleen het formulier voor een interne
stageplaats in te laten vullen door de docent die je begeleid heeft. Jij bent zelf verantwoordelijk
voor het invullen hiervan!
Alle benodigde papieren kun je krijgen bij Mevr. Dekkers. Zij is te vinden bij de receptie.
Aanspreekpunt:
Heb je vragen kun je altijd mailen naar mas@nuenenscollege.nl. Ook kun je terecht met vragen bij
Mevr. Dekkers (receptie) of bij Mevr. Van Ganzewinkel.
LET OP: Pas als alle formulieren ingeleverd zijn ontvang je je stage-uren!!! Zorg dus dat je
goed oplet dat je alle formulieren vooraf ophaalt, want anders moet je op een later
moment weer terug naar je stagebegeleider om dit alsnog in te laten vullen. Je moet al je
formulieren binnen twee maanden in hebben geleverd, anders geldt je stage niet!
Voor leerjaar 3: Je stage moet op 1 juni 2018 afgerond zijn.
Groeten,
Mevrouw van Ganzewinkel - Maatschappelijke Stage Coördinator Pleincollege Nuenen

