Nieuwsbrief
Maatschappelijke stages 2017-2018
Heel hartelijk bedankt!
We willen jullie door middel van deze
nieuwsbrief heel hartelijk bedanken voor
het afgelopen MaS jaar. We zijn erg blij met
de stageplaatsen die jullie beschikbaar
hebben gesteld en de begeleiding die
jullie aan onze leerlingen hebben
gegeven. We hopen dat jullie ook dit jaar
weer enthousiaste leerlingen hebben
getroffen, die verschil hebben kunnen
maken in jullie organisaties en wellicht zelfs
als vrijwilligers betrokken blijven!
Onze leerlingen aan het woord over hun
stages:

Marike, 15 jaar
Zorggroep Sint
Maarten
Losser

Stage
Ik heb stage gelopen bij Zorggroep St.
Maarten in Losser. Ik heb gewandeld met
bewoners en na afloop gezellig koffie/thee
geschonken en water uitgedeeld.
Wat vond je het meest leuk?
Dat een lieve opa mijn idee om zijn rolstoel
om te draaien leuk vond. Zo kon hij gezellig
met zijn achterbuurvrouw praten. En ik kon
de rolstoel gewoon trekken met mijn
gezicht in de looprichting.
Wat heb je geleerd?
Dat als je ergens om moet lachen je het
even aan de bewoners moet uitleggen
om te voorkomen dat ze denken dat het
over hen gaat.

Juriën, 14 jaar
Zorgboerderij
het Voswinkel
Oldenzaal

Stage
Hoi mijn naam is Juriën
Schasfoort en ik zit in
klas 2b3 van de locatie Potskampstraat. Dit
jaar liep ik stage bij zorgboerderij het
Voswinkel
waar
ze
een
leuke
dagbesteding aan mensen met een
handicap bezorgen. Er is daar van alles te
doen zoals hout zagen, dieren verzorgen
zoals ezels, koeien en kippen. In de zomer
werken ze ook in de groentetuin en
pluktuin bijvoorbeeld. Ze hadden daar ook
een winkel waar ze vlees verkochten van
hun eigen koeien, aardappelen, eieren en
honing. En leuke zelfgemaakte en
geknutselde dingen.
Wat vond je het meest leuk?
Zelf vond ik de stage leuk, want de
verzorgers waren daar erg aardig tegen
mij en de mensen die er kwamen ook. We
hadden het gezellig met de koffie en
tijdens het eten. Een keer vertrouwden ze
mij wel toe dat ik wel met de kloofmachine
kon werken even alleen. Het voelde wel
fijn dat ik het vertrouwen kreeg. Het waren
drie erg leuke dagen!
Resultaten enquête leerlingen







De leerlingen die stage hebben gelopen
waarderen de begeleiding door de mentor
gemiddeld met een mooie 7.0.
De leerlingen waarderen de begeleiding door
de stagebegeleiders van de stage-organisatie
gemiddeld met het prachtige cijfer 8.2. Een
dikke pluim van de leerlingen!
Ongeveer de helft van de stagiaires geeft aan
vrijwilligerswerk te blijven doen.
De leerlingen vragen vaak of het invullen van
het stageboekje niet digitaal kan.
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Wat heb je geleerd?
Ouders van Juriën: ‘Het belangrijkste dat
onze zoon heeft geleerd van de
maatschappelijke stage is een stukje
discipline van werktijden en lange dagen.
Hij kreeg meer inzicht hoe een normale
werkdag eruit zag en heeft geleerd om te
leren omgaan met mensen met een
beperking. Thuis was hij hierover ook leuk
aan het vertellen. Dat is best een ervaring
voor een 14-jarige. De maatschappelijke
stage vinden wij als ouders een zéér goed
initiatief.’

Anna, 14 jaar
Erve Meinders, Tilligte
Denekamp

Stage
Ik heb mijn stage gedaan bij Erve Meinders
in Tilligte. Erve Meinders is een zorgboerderij
waar mensen met een beperking kunnen
paardrijden. Maar ook mensen zonder
beperking kunnen er lessen krijgen. Ik deed
hier al vrijwilligerswerk en rijd er paard en
kon dus makkelijk mijn stage hier doen.
Wat vond je het meest leuk?
Het leukste vond ik om de kleine kinderen
te helpen op de ponydagen. Omdat de
kleine kinderen vaak nog niet zoveel of
helemaal geen ervaring hebben is het leuk
om ze te begeleiden. Het doet me een
beetje aan mezelf denken toen ik nog
maar net begon met paardrijden.
Wat heb je geleerd?

Ik heb hier vooral geleerd om beter met
paarden en mensen om te gaan. We zijn
vooral bezig met paarden maar je komt
daar ook veel mensen met een beperking
tegen. Het is dan ook leuk om met hen een
babbeltje te maken.
Quote:
Anna: ‘Ik heb deze stage met een vriendin
gedaan. Ik weet niet of ik het alleen had
gedurfd. Misschien is het beter dat
leerlingen dit zelf doen, zodat ze wat
zelfstandiger kunnen worden.’

Agenda schooljaar 2018-2019
September
• In september krijgen de leerlingen mentorlessen
over de maatschappelijke stage en…
• Vrijwilligerscentrale hebben contact met de stageorganisaties over te plaatsen stagevacatures.
Oktober
• Stagevacatures worden uiterlijk 3 oktober 2018 op
www.tcc-stage geplaatst!
• Vanaf 4 oktober 2018 wordt de website opengesteld
voor de leerlingen om de vacatures te bekijken (niet
selecteren).
• Vanaf 11 oktober kunnen de leerlingen één
stageplaats per persoon reserveren.
• De mentoren zorgen er voor dat de stageplaatsen
uiterlijk 18 oktober worden goedgekeurd; door tijdig
goed te keuren houden we de mogelijkheid open voor
leerlingen die in de herfstvakantie stage willen lopen!
Mei
Laatste maand van het schooljaar dat er stage kan
worden gelopen (houd hier a.u.b. rekening mee bij het
plaatsen van vacatures).
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Sven, 14 jaar
Molenstichting Lattrop
Denekamp

Stage
Ik heb stage gelopen bij
Molenstichting Lattrop. Ik
heb daar de molenaar
geholpen met zijn werkzaamheden.
Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd hoe een molen werkt, hoe
de remmen op de molen werken, hoe het
op- en afzeilen gedaan wordt en hoe je de
molen op de wind zet. Hoe je maalt en
kneust, hoe je moet opzakken en hoe je
kruidkoekmix, pannenkoekmeel en speltpannenkoekmeel maakt.
Wat vond je het meest leuk?
Ik vond alles wel leuk vooral het op en
afzeilen van de molen en het malen. Ik
vond het opzakken het minst leuke.
Quote
Sven: ‘Ik vond/vind het erg leuk om te
doen en ga er nog mee verder zonder dat
er een maatschappelijke stage aan vast
zit.’

Wesley, 14 jaar
Voetbalvereniging KOSC
Ootmarsum

in 2KT1. Tijdens de mentorlessen kregen wij
te horen dat wij dit jaar 20 uur als
vrijwilliger aan de slag zouden gaan.
Via de stagewebsite heb ik mij
aangemeld bij voetbalvereniging KOSC
in Ootmarsum en mocht daar de D1
trainen.
Wat heb je geleerd?
Eerst heb ik kennisgemaakt met mijn
begeleider en hij heeft mij uitgelegd wat ik
moest
doen.
De
voornaamste
werkzaamheden waren het uitzetten van
de pilonnen en de voetballertjes uitleggen
wat ze moesten doen. Ik heb zelf ook
iedere keer meegetraind zodat ik kon
laten zien wat de bedoeling was.
Wat vond je het meest leuk?
Ik vond het erg leuk om te doen maar soms
ook wel moeilijk want ik zit zelf in een hoger
team en wij doen altijd hele andere
oefeningen. Ik heb geleerd om afspraken
te maken en ik heb geleerd hoe ik voor
een groep moet staan en dingen moet
uitleggen. Ik begrijp nu ook veel beter wat
er allemaal bij komt kijken om ervoor te
zorgen dat een team goed draait.
Quote:
Wesley: ‘Ik vond de maatschappelijke
stage erg leuk om te doen. Ik kreeg veel
complimenten van de begeleider omdat
ik altijd op tijd was en hij mij heel
behulpzaam vond.’

Resultaten enquête stage-organisaties

Stage
Ik ben Wesley Meijer en ik zit op TCC de Thij

 De enquête is ingevuld door 58 organisaties
 83% van de ondervraagden biedt volgend jaar
zeker weer stageplaatsen aan en 10% denkt hier
nog over na. 7% biedt geen nieuwe stageplaats.
 62% van de respondenten was tevreden en 21 %
zeer tevreden over het verloop van de stages.
 62% van de ondervraagden was tevreden en 10
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stages. We wensen jullie een hele fijne
zomerperiode toe en kijken uit naar de
samenwerking
tijdens
het
nieuwe
schooljaar. Bij vragen, opmerkingen of
problemen horen we graag van jullie, dan
kunnen we gezamenlijk naar een oplossing
zoeken.
Mede namens de TCC brede werkgroep
MaS en de MaS coördinatoren van de
Vrijwilligerscentrales
van
Oldenzaal,
Dinkelland en Losser.

Louis Brouwer, TCC
Marianne van Zaalen, Vrijwilligerscentrale
Oldenzaal
Maatschappelijke Stages 2018-2019
We hopen natuurlijk dat jullie weer willen
deelnemen
en
vacatures
willen
aanbieden op www.tcc-stage.nl

Als u op dit moment al vacatures op de
website hebt staan, kunnen deze worden
gekopieerd en vervolgens worden
aangepast. Dat scheelt veel werk!
Om de stages opnieuw aan te kunnen
bieden kunt u met uw huidige
gebruikersnaam en wachtwoord inloggen
op www.tcc-stage.nl
NB! De vacatures moeten worden
gekopieerd om te voorkomen dat de
stagiaires uit het huidige schooljaar aan de
vacature gekoppeld blijven.

Bedankt en een fijne zomer toegewenst!
Wij willen jullie nogmaals heel hartelijk
bedanken
voor
jullie
inzet
en
betrokkenheid bij de maatschappelijke

CONTACTGEGEVENS
Twents Carmel College
Algemeen Coördinator Maatschappelijke
stages/TCC Potskampstraat
Louis Brouwer
0541 53 23 33
l.brouwer@twentscarmelcollege.nl
TCC Lyceumstraat, Oldenzaal
Loes Kiewiet
0541 51 20 66
l.kiewiet@twentscarmelcollege.nl
TCC de Thij, Oldenzaal
Martin Reith
0541 57 27 80
m.reith@twentscarmelcollege.nl
TCC Denekamp
Carla Velthuis
0541 35 15 28
c.velthuis@twentscarmelcollege.nl
TCC Losser
Hetty Maas
053 852 27 50
h.maas@twentscarmelcollege.nl
vrijwilligerscentrales:
Dinkelland
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Uitspraken van leerlingen
“Ik heb geleerd hoe
je moet omgaan met
mensen met een
beperking.”

“Waar ik stage liep was het echt super
leuk om te doen. Als het moet doe ik
het zo overnieuw.”

“Ik heb geleerd hoe de
mensen daar leven en ik
heb ook geleerd hoe je met
de mensen omgaat.”

“Het was heel leuk om
te doen. ook vooral
omdat je veel van de
kinderen komt te
weten.”

“Ik heb geleerd hoe je
verantwoordelijkheid
moet nemen en hoe
je echt afspraken
moet nakomen.”

“Ik heb geleerd dat
je mensen heel
gelukkig kan maken
door ze te helpen.

”Dat als je op een
kinderboerderij werkt/stage
loopt je niet alleen dieren
moet verzorgen maar ook
moet schoonmaken en dat
soort dingen.”

‘’ Het was super leuk en
alle mensen zijn ook
heel aardig daar.”

“Ik heb geleerd hoe je
met ouderen moet
omgaan die niet alles
meer zelf kunnen en
dat je erg beleefd en
geduldig moet zijn.”

“Ik heb geleerd hoe je
kinderen kunt trainen en
kunt vermaken met een
voetbal en hoe het is om het
vertrouwen te krijgen dat je
op die kinderen moet letten.”

“Ik vond mijn stage erg
leuk op manege en
boerderij Campus en ik
heb er veel van geleerd.
Ik hoop dat je volgend
jaar weer een stage
moet doen.”

“Om leren
gaan met
mensen op
leeftijd, die
leiden aan
dementie.”

“Het is belangrijk om mensen
te helpen, je wordt er zelf
beter van en heel veel moeite
kost het niet. Ook al ga je in je
eentje ergens naartoe zonder
vrienden, het komt wel goed.”

“Ik heb geleerd hoe je met
een dienblad moet lopen
met heel veel kopjes en
bekers en dat je niet
zenuwachtig moet zijn als
je bij onbekende mensen
langskomt en vraagt wat
diegene wil drinken. Dat
het juist leuk is om met die
mensen te praten.”
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