
 
 

 
 

 

 

 

Aan : de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 2 
 
 
Betreft : Informatiemarkt Maatschappelijke stage (MaS) d.d. 24 mei 2019 
 
 
Putten, 21 mei 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw zoon / dochter zit op dit moment in leerjaar 2 en gaat hopelijk volgend schooljaar verder 
in leerjaar 3. In leerjaar 3 wordt van alle leerlingen op Groevebeek verwacht dat zij zich 
gedurende 30 klok-uren inzetten als vrijwilliger. Deze uren vallen onder de Maatschappelijke 
stage.  
 
Betekening MaS 
De leerling zet zich gedurende 30 klok-uren, in eigen tijd, in voor een organisatie naar keuze. 
Met ‘eigen tijd’ wordt bedoeld: avonduren, weekenden en vakantieweken. Groevenbeek vindt 
het belangrijk dat de leerlingen zo ervaren hoe ze belangeloos een steentje bij kunnen 
dragen aan de maatschappij.  
De leerlingen mogen vanaf 24 mei a.s. starten met het invullen van de stage-uren. Het is de 
bedoeling dat de stage-uren medio leerjaar 3 daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  
Mocht u hier nog vragen over hebben, stelt u deze dan gerust. Stage-coördinator op onze 
locatie in Putten is: mevrouw S. Timmer. Zij is bereikbaar via het volgende mailadres: 
trs@groevenbeek.nl  
 
Mas4you.nl 
Vanuit het stagebureau probeert Groevenbeek allerlei vacatures te zoeken die we vermelden 
op de vacaturebank www.mas4you.nl. Leerlingen kunnen op de vacaturebank kijken welke 
stages er mogelijk zijn. Op vrijdag 24 mei staan om 15.00 uur alle vacatures online. Wij 
stellen het op prijs indien u als ouder(s) / verzorger(s) in gesprek gaat met uw zoon / dochter 
over de invulling van de stage-uren. Het zou fijn zijn indien voor aanvang van leerjaar 3 
duidelijk is bij welke organisatie uw zoon / dochter stage zal gaan lopen. Hartelijk dank voor 
uw medewerking. 
 
MaS-informatiemarkt 
Op vrijdag 24 mei a.s. wordt voor de leerlingen van Groevenbeek een MaS-informatiemarkt. 
Deze informatiemarkt is van 09.20-13.00 uur en vindt plaats in het schoolgebouw in Ermelo.  
Er komen in ieder geval 35 organisaties met hun ‘vacatures’. Leerlingen krijgen de 
gelegenheid om klassikaal over de markt te lopen om zich te laten informeren over de 
vacatures die worden aangeboden. Het zou fijn zijn als leerlingen een voor hen interessante 
vacature in kunnen vullen. Mocht een leerling zelf een stageplaats weten dan mag hij / zij 
deze uiteraard zelf benaderen. 
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Van en naar de MaS-informatiemarkt 
Vanuit Putten gaan wij klassikaal maar de informatiemarkt. De leerlingen gaan onder 
begeleiding van docenten op de fiets naar Ermelo. Wilt u er om deze reden voor zorgen dat 
uw zoon / dochter op deze dag op een goede fiets naar school komt? Hartelijk dank hiervoor. 
Na afloop van het bezoek aan de informatiemarkt fietsen we gezamenlijk terug naar Putten. 
Uitsluitend indien de leerling geen les meer heeft na afloop van het bezoek aan de 
informatiemarkt, mag hij / zij direct naar huis fietsen en hoeft dus niet meer mee naar Putten. 
 
Mochten de leerlingen na afloop van het bezoek aan de informatiemarkt nog wel lessen 
hebben, dan staat dit vermeld in Magister. Wilt u uw zoon / dochter vragen, hier voor 
afgaand aan de schooldag naar te kijken?   
 
Wij kijken uit naar een gezellige en leerzame dag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mevrouw R. Bakker, Stagecoördinator MaS 
Mevrouw S. Timmer, Stagecoördinator MaS 
G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 


