
 

 

Bericht van het bestuur  

 

Van Jeroen Schrader kwam een verzoek om zijn  maatschappelijke stage bij Kunstkring ‘Gendt 

Verbeeld ‘ te mogen invullen. Dit verzoek is gehonoreerd. Wij willen u informeren over het doel van 

de stage. Daarnaast kunt u lezen ,hoe Jeroen dit ervaren heeft.  

Het doel  van de maatschappelijke stage is om leerlingen te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. 

De gedachte daarachter is dat de leerlingen van nu de vrijwilligers van de toekomst kunnen zijn.  

Leerlingen moeten zelf opzoek naar een vereniging of stichting zonder winstoogmerk en ontvangen 

geen vergoeding. In totaal moeten leerlingen 30 uur aan hun maatschappelijke stage hebben 

besteed. Daarbij moeten leerlingen het vak ‘maatschappelijke stage’ met een voldoende afsluiten. 

 

Mijn maatschappelijke stage bij  Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ 

 
Ik ben Jeroen Schrader, een leerling van het OBC in Bemmel. Ik zit in het 4e jaar van 2-talig Havo en 
heb het er heel erg naar mijn zin. Om dit jaar af te ronden moest ik in totaal 8 uur vrijwillig stage 
lopen bij een organisatie, 6 uur hiervan heb ik bij de Kunstkring voldaan. Mijn ouders raadden mij de 
Kunstkring aan, omdat mijn moeder daar vroeger meehielp en er veel plezier aan beleefde.  
 
Ik moest meehelpen met schilderijen ophangen en recht hangen, beelden goed zetten en alles goed 
ordenen zodat het er op zijn mooist uitzag. Ik had zelf nog nooit zoiets gedaan, maar ik vond het 
leuker dan ik dacht dat het zou zijn. Je komt vaak mooie dingen tegen en het is leuk om allemaal 
dingen te zien die mensen gemaakt hebben met van allerlei materialen.  
De mensen die meehelpen zijn ook allemaal heel erg aardig en behulpzaam. Dat maakte mijn stage 
waarschijnlijk ook nog leuker omdat sociale contacten bij een organisatie heel belangrijk zijn.  
In zijn algemeen vond ik het heel leuk om eens te doen. De overige 2 uur maak ik compleet bij de 
schietclub waar ik al bijna 4 jaar op zit. Voor die 6 uur die ik heb mogen meehelpen ben ik de mensen 
heel erg dankbaar! 
Deze stage is zeker een aanrader voor andere scholieren die een stage moeten lopen ergens in de 
toekomst, zelfs als je niks met kunst of cultuur hebt is het een super plek om er je tijd aan te 
besteden. 
 



 
Jeroen heeft meegeholpen met de inrichting van een tentoonstelling van De Kijkruit bij de apotheek 
en heeft tijdens  het Kersenfeest meegeholpen met de inrichting van 25 jaar Kijkruit in De Leemhof. 
Dit alles tot onze volle tevredenheid. 
Namens de medewerkers van Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ en De Kijkruit. 
 

 

 


