Scouting Sint Jorisgroep 5

Brief leerkrachten Maatschappelijke Stage

Beste mevrouw/meneer,
U ontvangt deze brief omdat een van uw leerlingen begonnen is aan een maatschappelijke stage
binnen Scouting Sint Jorisgroep 5. Via deze brief willen wij u graag informeren over wat een
maatschappelijke stage inhoudt, wat uw leerling van ons kan verwachten en wat wij van uw leerling
verwachten.
Wat houdt de maatschappelijke stage in?
Tijdens de maatschappelijke stage loopt uw leerling meerdere opkomsten mee als leiding van een van
de jongere leeftijdsgroepen van Scouting Sint Jorisgroep 5. Hierbij begeleidt uw leerling kinderen in de
leeftijd van 5 tot 7 of van 7 tot 11 jaar, organiseert hij/zij activiteiten voor deze kinderen en krijgt hij of
zij verschillende kleine opdrachten om de Scouting en de kinderen op Scouting beter te leren kennen.
Meer informatie over Scouting Sint Jorisgroep 5 en de verschillende leeftijdsgroepen kunt u vinden op
de website van de groep: www.sintjorisgroep5.nl.
Wat kan uw leerling van Scouting verwachten?
Tijdens de stage van uw leerling wordt hij of zij begeleid door een stagebegeleider vanuit de
leeftijdsgroep waar hij/zij stageloopt. De stagebegeleider is het eerste aanspreekpunt voor uw leerling,
maakt afspraken met hem/haar en zal hem/haar gedurende stage helpen deze succesvol af te
ronden.
Om de vorderingen van en afspraken voor zijn/haar stage bij te houden krijgt hij/zij een speciale stage
handboek van Scouting. Dit handboek zal gedurende de hele stage bijgehouden worden en gebruikt
worden voor de eindbeoordeling van de stage. De uiteindelijke beoordeling wordt gedaan door de
stagebegeleider van de leeftijdsgroep.
Wat verwachten wij van uw leerling?
In het stage handboek van uw leerling staan alle afspraken en regels beschreven, de belangrijkste
zullen wij voor u kort samenvatten. Met uw leerling hebben wij afspraken gemaakt over de dagen en
tijden dat hij/zij stage komt lopen. Wij houden hier in onze planning rekening mee en verwachten dan
ook dat hij/zij iedere dag op tijd en gedurende de hele afgesproken tijd aanwezig is.
Gedurende zijn stage zal uw leerling er een aantal kleine opdrachten krijgen welke hij /zij gedurende
de stage moet uitvoeren.
Wij zouden u als leraar willen vragen om het stage handboek van uw leerling een keer door te lezen.
Natuurlijk begrijpen wij dat u als leerkracht uw leerling tijdens zijn/haar stage zo goed mogelijk wilt
begeleiden en ondersteunen. Mocht u vragen of opmerkingen over de maatschappelijke stage van uw
leerling hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de stagebegeleider van uw leerling of de
stagecoördinator van de groep via het e-mailadres mas@sintjorisgroep5.nl
Met vriendelijke groet
Namens Scouting Sint Jorisgroep 5
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