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Dit is alweer de 13e nieuwsbrief ‘Maatschappelijke Stage Lochem en Berkelland’!
De nieuwsbrief is bedoeld voor alle vrijwilligersorganisaties in de gemeentes Lochem en Berkelland die
maatschappelijke stageplaatsen aanbieden of die geïnteresseerd zijn in de maatschappelijke stage.
Enkele keren per jaar wordt u met de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom
Maatschappelijke Stage (MaS) in Lochem en Berkelland.

Aanbieden vacatures
De scholen stimuleren hun leerlingen om op tijd hun
maatschappelijke stage te regelen. Van uitstel kan
geen afstel komen en de scholen willen de
resultaten graag ruim voor het eind van het
schooljaar verwerken.
Voorbeeld: van de 300 leerlingen uit leerjaar 3 van
Staring College hebben 270 leerlingen al stage
gelopen. Of ze hebben hun stagecontracten
getekend voor de stage die ze gaan doen.

Organisaties die nog activiteiten op de
planning hebben staan wordt daarom
aangeraden hiervoor snel de vacatures in
te leveren.
Stages die pas in de zomer plaats kunnen vinden
worden meegenomen in de berekening. Er moet
dan wel een stagecontract getekend zijn en
ingeleverd op school.

Nieuwe Stagemakelaar voor Lochem
Vanaf 1 februari 2015 zal voor de Maatschappelijke
Stage iemand anders de tussenschakel worden voor
de organisaties in Lochem en Staring College in
Lochem. De gemeente Lochem is blij dat Staring
College de Maatschappelijke Stage wil voortzetten
en wil bijdragen aan de rol van de stagemakelaar.
Er wordt gezocht uit welk potje dit gefinancierd gaat
worden en welke organisatie deze rol gaat
overnemen. De nieuwe stagemakelaar zal samen
gaan werken met de stagemakelaar in Berkelland.

Impressie stagemarkt Eibergen
“Tot mijn verrassing vroeg Henk Bastiaansen,
gewaardeerd medevrijwilliger en bestuurslid van de
Kruidenhof me om mee te gaan naar de
maatschappelijke stagemarkt op het Assink
Natuurlijk had ik van mijn kinderen ook wel eens van de
maatschappelijke stage gehoord, maar ik had nog nooit
een representatieve functie daarin vervuld.
Ik dacht direct; "uh.... moet ik iets zinnigs gaan zeggen?
Ik ga liever lekker tuinieren in de Kruidenhof!!! Wat
moet ik in vredesnaam toch tegen die pubers zeggen? "
Maar..... ach, ik kon het toch gewoon eens proberen. En
zo besloot ik met Henk mee te gaan en het hele
gebeuren maar op me af te laten komen.
In de aula van de school konden we ons plekje inruimen
en omdat Henk gelukkig vaker mee had gewerkt aan de
MaS-markt ontstond er snel een gezellig hoekje van de
Kruidenhof.
De leerlingen kwamen en sommigen gingen direct al via
de nooduitgang naar buiten: die hadden waarschijnlijk
al hun stageplaats gevonden of zelfs al vervuld. Maar
hele groepen kwamen bij Henk en mij om naar de
mogelijkheden te vragen. Ik luisterde eerst maar eens
naar Henk, de "die-hard" op dat gebied. Van hem kon ik
de kunst mooi afkijken. De gesprekken verliepen dan
weer heel leuk en gezellig en soms ook wel wat stroef,
maar ik kwam er al snel in. Bovendien was het een
leuke sfeer, daar bij het Assink. Heel grappig vond ik
ook het verschil in belangstelling van de leerlingen: de
een wil juist graag mensen bedienen en de ander werkt
liever in de tuin. En heel veel jongens willen vooral
parkeerwacht zijn, tijdens grote evenementen rond en in
de Kruidenhof.
Ook de groep van mededeelnemers was leuk van
bezetting: jong en oud. Mensen die al vaker de MaSmarkt hadden meegemaakt en nieuwkomers.
Ik kan zeggen dat het een leuke, leerzame middag was
en ik hoop dat de leerlingen die echt belangstelling
toonden een heel leuke stage zullen hebben in de
Kruidenhof.”
Door Gineke Klein Hazebroek, vrijwilliger bij
Kruidenhof te Mallum in Eibergen

Vragen rond een leerling?
Neem contact op met de school van de leerling!
Contactgegevens vindt u op het contract.
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Maatschappelijke Stage……ook in de winter blijven we er warm voor lopen!
De bijzondere stage-ervaring van Christy
“Mijn maatschappelijke stage loop ik op de Hoge
Weide.
Daar heb ik voor gekozen omdat mijn oma aan het
dementeren is en daar wordt verzorgd. Ik wil meer weten
over het onderwerp dementie, en ook hoe de verpleging
daarmee omgaat.
Nu ik twee dagen stage heb gelopen merk ik dat ik het
heel interessant vind maar ook wel heftig omdat het een
hele vervelende ziekte is waar niemand wat aan kan doen.
Wat ik nu ook heb gezien is als de mensen bezig worden
gehouden dat ze daar ook heel blij van worden en daar
doe ik het voor. Zelf heb ik ook veel respect gekregen voor
de mensen die daar werken; vooral de manier hoe de
verpleging omgaat met mensen die aan het dementeren
zijn.
Tot nu toe heb ik ervan geleerd dat mijn oma niet de enige
is met die ziekte en daar heel goed wordt verzorgd.”

Een mooie ervaring te melden? Een leuke
foto gemaakt? Stuur het op naar de
stagemakelaar!
Naast verstrekking van informatie worden in de
nieuwsbrief ook voorbeelden geplaatst van
Maatschappelijke Stages. Dit laat zien hoe levend de MaS
is in Berkelland en Lochem. Het geeft tegelijk PR voor de
organisatie waar de MaS gedaan wordt. En het is gewoon
leuk om te lezen.
Heeft u een ervaring die u wilt delen via de Nieuwsbrief?
Laat het de stagemakelaar weten. Een kort stukje tekst
met een foto erbij maakt kans op plaatsing. Voor
Berkelland en Lochem is het de bedoeling de nieuwsbrief
gezamenlijke te maken. Dus organisaties genoeg!

Beursvloer Berkelland
Ruim 60 leerlingen van AOC Borculo, MaxX Onderwijs Neede, 't
Assink Lyceum Eibergen en 't Staring uit Borculo tezamen en een
aantal leerkrachten hebben er samen voor gezorgd dat alle
deelnemers van de eerste Beursvloer in Berkelland gastvrij zijn
ontvangen. Alles was tot in de puntjes geregeld met dank aan de
grote inzet.
Zo hadden leerlingen van het AOC de bloemstukken verzorgd en
het MaxX Onderwijs had voor ruim 150 deelnemers een presentje
gemaakt. 't Staring had voor ruim 150 deelnemers petit fours
gemaakt, die zijzelf met begeleiding tijdens de koffie hebben
uitgedeeld. In de voorbereiding hebben ruim 12 leerlingen van 't
Assink de koude hapjes gemaakt, waarvoor ze ook zelf de
boodschappen voor hebben mogen doen.
Tijdens de beursvloer werden de jassen door hen netjes
opgehangen, stonden er leerlingen bij de ontvangsttafel, de
drankjes en de hapjes werden verzorgd en er was zelfs
administratieve ondersteuning voor de Notaris, zodat alle
beursresultaten netjes in 3-fout konden worden opgemaakt.”
Veel gehoorde reactie: 'Wat gaaf dat de scholen hier zo'n
prominente rol hebben!'
Marleen Stapelbroek, Berkellandse Uitdaging

Eind van schooljaar Maatschappelijke
Stagemarkt in

Lochem!

Leerlingen van Staring College in Lochem die nu in
leerjaar 2 zitten moeten zich voorbereiden op de
maatschappelijke Stage. Zij zullen in het 3e
leerjaar 30 uur MaS moeten doen. Voor hen zal
eind van dit schooljaar een Maatschappelijke
Stagemarkt worden gehouden.
Kans voor u om uw stages aan te bieden!!
MaS-hulp bij de catering tijdens de beursvloer in Berkelland

Houd de berichtgeving in de gaten

Contactgevens:

Gea Wijnbergen, maatschappelijke Stagemakelaar Berkelland en Lochem, 06 17316168, vrijrijwilligerspunt@voormekaar.net
.
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