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Schrijfopdracht
Op jouw school is de Maatschappelijke Stage al bekend. Door het verrichten van
vrijwilligerswerk tijdens schooltijd maak je kennis met de samenleving. Voor
jouw eigen maatschappelijke stage heb je verband gelegd met je grootste
hobby. Jij bent al jaren lid van de plaatselijke ruitervereniging. In je woonplaats
heeft de Dierenbescherming enkele jaren geleden in een oude boerderij een
rusthuis voor bejaarde paarden en geblesseerde sportpaarden opgezet, de
“Wilhelminahoeve”. Daar wilde jij graag je Maatschappelijke Stage doen. Je wist
de docent die jouw voorstel moest goedkeuren, te overtuigen van het nut ervan.
Verder kon je aantonen, dat het project ruimschoots voldeed aan de eisen die
de school daaraan stelt. Zo heeft het rusthuis geen betaald personeel. Veel werk
blijft daardoor liggen. Dat niet uitgevoerde werk omvat meer dan het minimum
van 15 uren die de school verplicht heeft gesteld. Ook staat het tehuis binnen de
toegestane grens van 20 kilometer vanaf jouw school.
Je kon snel twee klasgenoten voor jouw idee winnen. Het echtpaar dat het
rusthuis leidt, wilde graag meewerken, op voorwaarde dat gemaakte afspraken
zouden worden nagekomen en dat het werk goed zou worden uitgevoerd.
Jullie hebben in je stage allerlei werkzaamheden gedaan. Het parkje rondom de
“Wilhelminahoeve” is grondig schoongemaakt en jullie hebben allerlei
onderhoudskarweitjes in de stallen en het hoofdgebouw uitgevoerd.
De lerares die de website van jouw school bijhoudt, wil op de website informatie
over een paar geslaagde maatschappelijke stages van het afgelopen schooljaar
opnemen. Zij vraagt jou een artikel voor de website te schrijven over het project
dat jij samen met je twee klasgenoten hebt uitgevoerd.
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Opdracht: een artikel voor de website
Schrijf het artikel voor de website, over jouw maatschappelijke stage in het
rusthuis voor paarden. Je mag gebruik maken van bovenstaande gegevens,
maar je mag ook gegevens van je eigen school gebruiken of zelf gegevens
bedenken.
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen.
− Leg uit wat de bedoeling van een Maatschappelijke Stage is.
− Vermeld twee verschillende eisen die de school aan een project stelt.
− Geef aan waarom jij voor het werk in dit rusthuis hebt gekozen.
− Noem twee verschillende reacties uit jouw omgeving op deze keuze.
− Noem de twee voorwaarden die het tehuis aan jullie stelde.
− Beschrijf twee verschillende werkzaamheden die jullie in dit tehuis hebben
verricht.
− Geef je eigen mening over het nut van de Maatschappelijke Stage.
− Geef twee verschillende argumenten voor je mening, uit bovenstaande tekst
of van jezelf.
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel boven.
Vermeld je naam en de klas waarin jij zit.
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