
 

 

Zwolle, oktober 2019 
 
 
Aan:   Ouders/verzorgers klas 1 t/m 3 
 
Betreft:  Stagedag 13 januari 2020 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op 13 januari 2020 gaan alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 op stage. In deze brief informeer ik u graag 
over de bedoeling en organisatie van deze dag. 
De voornaamste doelen van deze dag zijn: kennis maken met beroepsbezigheden en alles wat daarbij 
hoort, een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling (o.a. sociale vaardigheden) en leren wat het 
betekent om je belangeloos in te zetten voor je omgeving. 
 
Per leerlaag heeft deze stagedag het volgende karakter: 
 
Klas 1: Snuffelstage 

 Iedere leerling van klas 1 loopt deze dag mee met een volwassene in een bedrijf of 

organisatie naar keuze. 

Klas 2: Maatschappelijke stage of beroepsstage 
 Iedere leerling uit mavo 2 of mavo/havo 2 moet een maatschappelijke stage doen van 

minimaal 15 uur; deze dag kan hiervoor worden gebruikt.  

 Leerlingen van havo 2 en atheneum 2 kunnen kiezen of ze deze dag een beroepsstage 

willen doen of een maatschappelijke stage.  

Klas 3 M/MH: Maatschappelijke stage  
 Iedere leerling uit mavo 3 en mavo/havo 3 moet een maatschappelijke stage doen van 

minimaal 15 uur; deze dag kan hiervoor worden gebruikt.  

Wat te doen? 
Uw zoon/dochter gaat op zoek gaan naar een stageplek voor 13 januari. Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen zelf een stageplek zoeken, nadenken over wat ze leuk vinden en verantwoordelijk zijn 
voor bepaalde taken: verantwoordelijkheid vergroot je invloed op de omgeving en het vergroot je 
eigenwaarde en je zelfvertrouwen. 
Waar staan de informatie en de documenten die nodig zijn? 
Voor klas 2 en 3 M/MH staat alle informatie over de maatschappelijke stage op de studiewijzer ‘MaS’ 
op magister.  
Voor klas 1 en klas 2 H/V wordt er vóór de herfstvakantie een studiewijzer ‘Stagedag 13 januari’ open 
gezet (op magister) waar alle benodigde formulieren en informatie (met tijdspad) te vinden zal zijn. 
 
Mocht u nu al vragen hebben n.a.v. deze brief mag u contact opnemen via mail of app: 
mvandekamp@meandercollege.nl of 06-18554307.  
 
Wij hopen op veel leerzame en succesvolle ervaringen op deze stagedag.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens de teamleiders, 
 
Maria van de Kamp, coördinator maatschappelijke stage  
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