MaS
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs
verplicht 30 uren te besteden aan een maatschappelijke stage (MaS).
Maatschappelijke stage maakt onderdeel uit van het lesprogramma en dient voltooid
te zijn alvorens het diploma behaald kan worden.
Een maatschappelijke stage is bedoeld als een vorm van leren waarbij de leerlingen
in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten
kennis maken met, en een onbetaalde bijdrage leveren aan, allerlei aspecten en
onderdelen van de samenleving.
De maatschappelijke stage is een oriëntatie op de samenleving. Een
maatschappelijke stage wordt zelf door de leerling gedaan, de activiteiten dragen bij
aan een maatschappelijk doel en worden onbetaald verricht.
Ook wij als Camphusianum streven er naar onze leerlingen bewust te laten worden
van de maatschappij en wat zij voor de maatschappij kunnen betekenen.
Burgerschap en sociale intergratie zijn daar belangrijke onderdelen van. In het eerste
en tweede leerjaar wordt in het schooljaar 2011-2012 tijdens de banduren het vak
MaS (maatschappelijk stage) aangeboden. Gedurende de lessen worden de
leerlingen in aanraking gebracht met lokale en landelijke vrijwilligersorganisaties. U
kunt hierbij denken aan een plaatselijke Historische vereniging en Warchild.
Tijdens de presentaties van de diverse organisaties worden de leerlingen voorgelicht
over de werkzaamheden die vrijwilligers verrichten en welke doelen daar mee bereikt
worden. Ook is er plaats voor praktijklessen. Er wordt een bezoek gebracht aan een
verzorgingstehuis en MEE Alblasserwaard laat de leerlingen voelen hoe het is om
met een lichamelijke beperking te leven.
Uiteraard worden de leerlingen tijdens de lessen ook voorbereid en begeleid bij het
vinden en uitvoeren van een maatschappelijke stage.
Bij het Camphusianum stellen wij als doel dat de leerlingen die instromen in het
schooljaar 2011-2012 hun maatschappelijke stage hebben volbracht voordat zij een
aanvang maken met het vierde schooljaar.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u onze coördinator maatschappelijke stage,
mevrouw L.H. Steehouwer-Mollema, benaderen (l.steehouwer@camphusianum.nl).

