Overeenkomst Maatschappelijke Stage Het Heerenlanden
Naam Leerling: _______________________ Leerlingnummer:___________Klas______Handtekening:__________________
Naam Ouder/Voogd:_____________________________________________________ Handtekening:__________________
Naam Stagebegeleider: __________________________________________________ Handtekening:__________________
Naam Organisatie & Adres Stage:
____________________________________________________________________________________________________
Postcode & Plaats: _____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________ E-mail:_______________________________________________________
Namens Het Heerenlanden: _______________________________________________ Dhr. R.Vermelis:

Vul samen met je stagebegeleider in wanneer je komt, wat je gaat doen en op welke tijden.

Stagedata

Activiteiten

Werktijden

LET OP: Het ingevulde formulier inleveren bij de mediatheek! Alleen dan worden je uren bijgeschreven!
Artikel 1
De leerling verricht de afgesproken activiteiten van ___________________________ (dag/maand/jaar)
tot ¬¬¬¬¬ ___________________________ (dag/maand/jaar). Het totaal te besteden uren is ____________.
Artikel 2
De leerling krijgt de uitgaven die hij/zij doet voor de stage terug van de organisatie (na het geven van de originele rekeningen).
Artikel 3
Als de leerling niet kan komen op de afgesproken tijden (bijvoorbeeld door ziekte of bijzondere omstandig-heden) zal hij/zij de organisatie
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Artikel 4
De leerling maakt afspraken met de medewerkers van de organisatie over de inhoud van de activiteiten en
het eindresultaat. De leerling krijgt informatie over het algemeen beleid van de organisatie (zoals vastgelegd in de statuten of huishoudelijk
reglement) en zal zich daaraan houden. De leerling mag binnen dit beleid eigen initiatief ontplooien.
Artikel 5
De stagebegeleider bij de stagebiedende organisatie is dhr./mevr. *) ___________________________________.
Deze is verantwoordelijk voor het inwerken en de begeleiding van de leerling. In overleg wordt de inhoud en frequentie van de begeleiding
bepaald.
Artikel 6
De leerling neemt de verantwoordelijkheid voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen.
Artikel 7
Als er onenigheid is tussen de leerling en de medewerker(s), dan zullen zij in eerste instantie proberen deze samen op te lossen. Lukt dat
niet, dan wordt de kwestie voorgelegd aan de school.
Artikel 8
De school heeft voor de leerling een schoolpakketverzekering afgesloten. Deze bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering en een
ongevallenverzekering.
Artikel 9
De leerling gaat ermee akkoord dat hij/zij vertrouwelijke informatie over de organisatie en haar mensen, die hij/zij heeft gehoord tijdens de
stage niet mag doorvertellen. De organisatie mag vertrouwelijke gegevens van de leerling niet doorgeven.

