Maatschappelijke Stage?!
De Maatschappelijke Stage (MaS) is voor al de derdejaars van het Zwin College.
Tijdens de MaS ga je kennis maken met het vrijwilligerswerk
van een vrijwilligers organisatie / non-profit organisatie. In
West Zeeuws Vlaanderen zijn veel vrijwilligers actief bij deze
organisaties en bieden MaS plaatsen aan voor leerlingen van
het Zwin College in samenwerking met de gemeente Sluis en
de Time Out. Jij maakt een keuze uit één van deze
stagebieders.

 Waar doe je de MaS?
Bij jou in de buurt ga je de uitdaging aan en ontdek je waar jou
interesses en kwaliteiten liggen en wat je voor een “ander”
kunt betekenen! Tijdens de MaS help je en leer je van de
organisatie en de deelnemers, je ontmoet nieuwe mensen in
een nieuwe omgeving bijvoorbeeld in buurthuizen,
sportverenigingen of …. Kijk voor adressen op de Zwin-site bij MaS organisaties of kijk eens op
internet.

 Wanneer doe je de MaS?
In de zomervakantie kun je al beginnen maar ook later in het schooljaar, in het weekend of in
een vakantie kun je aan de slag in een periode en tijd die voor jou uitkomt.
Op maandagavond 11 september is er in de kantine de MaS-markt. Je krijgt dan een
informatieboekje met een contract, evaluatie-/beoordelingsformulier en al de informatie over de
MaS. Tijdens deze MaS-markt, maak je kennis met Karin Koers en Davey van Kerkvoorde van
de Time-Out. Deze jongerenwerkers zijn voor jou de contact personen waar je het MaS-contract
en evaluatie-/beoordelingsformulier bij in kunt leveren en bespreken. Tijdens de MaS-markt
maak je kennis met de verschillende organisaties die aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld
kinderdagverblijf, onderwijs- en zorginstellingen, sportvereniging, scouting, natuurvereniging en
nog veel meer non-profit / vrijwilligers organisaties

MaS feiten:

+

De MaS is verplicht, met een V of een G kun je naar de 4e klas 
Aanwezigheid tijdens Maatschappelijke stagemarkt is verplicht!
Zelf zoek / kies / benader je een MaS-organisatie (= stagebieder) en maak je afspraken.
MaS-contract invullen en ondertekenen door stagebieder en je ouders!
Voor 1 november lever je het MaS contract in bij de Time-Out.
De MaS activiteiten doe je na schooltijd in het weekend of in een vakantie.
MaS is 24 uur inclusief 2 uur voor het bezoeken van de MaS-markt en het
invullen van contract en evaluatie-/beoordelingsformulier.
Na je MaS meteen evaluatie-/beoordelingsformulier afronden, ondertekenen en inleveren.
Uiterlijk 1 juni 2018 is je MaS afgerond (behalve de Avondvierdaagse MaS).
Contact personen; MaS begeleider organisatie, Karin en Davey Time-Out,
mevr. Roodbeen MaS coördinator Zwin College
MaS info op de Zwin-site > startpagina > Quick links > MaS

