
 

  

 
 

Laapersveld 9 

1213 VB  Hilversum 

Telefoon: 035 672 99 00 

E-mail: atc@atscholen.nl 

Website: 

www.atchilversum.nl 

Contract maatschappelijke stage  
Schooljaar 2020 - 2021 
 

De leerling………………………………………………………………………………………………….. 

Klas…………………………………………………………………………………………..……………….… 

Bereikbaar via telefoonnummer……………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………..………………………………... 

en  

Het Alberdingk Thijm College 

Vertegenwoordigd door (naam mentor)…………………………….……………………. 

Bereikbaar via telefoonnummer…………………………………………………..…………….. 

 
 
Spreken het volgende af: 
 
Artikel 1 
De leerling zal gedurende het schooljaar 2020-2021 buiten schooltijd vrijwilligerswerk 
gaan verrichten: 
Klas 1 → 5 uur (op school) 
Klas 2 → 12 uur 
Klas 3 → 15 uur 
 
Artikel 2 
De leerling en de mentor kijken samen naar de mogelijkheden aan de hand van de 
hobby en interesse van de leerling.  
 
Artikel 3 
In geval van verhindering (ziekte of andere verplichtingen) zal de leerling de 
stagebiedende organisatie zelf telefonisch op de hoogte brengen.  
 
 



 

  

Artikel 4 
De stagebiedende organisatie draagt zorg voor de begeleiding van de leerling. Van 
tevoren wordt bepaald hoe onderling gecommuniceerd wordt (per telefoon of per e-
mail).  
 
Artikel 5 
De mentor zorgt voor de voorbereiding en evaluatie van de stage.  
 
Artikel 6 
In geval van een conflict zullen de betrokkenen in onderling overleg proberen de 
kwestie op te lossen. Leidt onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan 
wordt de mentor ingeschakeld. 
 
Artikel 7 
De school heeft een verzekering voor de leerling afgesloten. In geval van ongeval of 
schade neemt de organisatie en/of leerling contact op met school. 
 
Artikel 8 
De stagebiedende organisatie houdt zich aan de voor de organisatie geldende ARBO-
regelgeving en de regeling Arbeidsbesluit Jeugdigen. 
 
Artikel 9 
De leerling gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding met betrekking tot 
privacygevoelige informatie die hem/haar ter ore komt tijdens het uitoefenen van 
zijn/haar functie. De organisatie heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van 
vertrouwelijke gegevens van de leerling. 
 
Artikel 10 
De leerling gaat akkoord met de volgende spelregels: 

1. Houd je aan regels op het stageadres  
2. Houd je aan gemaakte afspraken  
3. Wees op tijd aanwezig  

 
Artikel 11 
Dit document plus de ingevulde B.I.N.K-kaart worden uiterlijk 28 mei 2021 bij de 
mentor ingeleverd. Hierna volgt een evaluatie in de klas. 
 

 
Namens de organisatie 

 
de leerling 
   

de ouder/verzorger de mentor 

 
Naam 
 

    

 
Handtekening 
 

    

 
Datum 
 

    

 


