De MaS bij EnHOe, schooljaar 2020-2021
Maatschappelijke stage bij Natuurwerkgroep EnHOe
Op welke dagen is de MaS bij EnHOe ?
- op zaterdagen om de veertien dagen
- meestal van 9 uur tot 13 uur
- op de volgende bladzijden staat wanneer en waar

Wanneer begint de MaS bij EnHOe ?
- op 10 oktober of op 24 oktober of op 7 november 2020
- laat ons weten op welke van deze dagen je wilt starten
- je krijgt dan een uitnodiging van ons
- in die uitnodiging staat alle informatie die je nodig hebt

Moet je op alle stagedagen meedoen ?
- van de 12 stage-dagen moet je er minstens 7 meedoen
- je kunt dus kiezen
- MAAR…. 7 november 2020 is een verplichte stage-dag!

Moet ik me afmelden als ik niet kom ?
- ja !
- afmelden doe je per e-mail naar info@enhoe.nl
- afmelden kan tot en met de vrijdag vóór de stage-dag!

Wat neem je mee op een stage-dag ?
- laarzen ! (belangrijk)
- eigen lunch (boterhammen/drinken)
- geschikte kleding (denk aan eventueel een bui regen)
- iets om droog op te zitten, desnoods een plastic zak
- je MaS papieren (logboek/infoboekje)

Nieuwbrief met uitnodigingen
- je krijgt elke veertien dagen een Nieuwsbrief
- die sturen we naar je e-mailadres
- in de Nieuwsbrief staat precies waar de volgende stage-dag is
- hou je e-mail dus goed in de gaten!

Minstens 30 stage-uren dan ben je geslaagd!
- de meeste stage-dagen tellen voor 4 stage-uren
- de verplichte stage-dag op 7 november 2020 telt voor 6 uren
- met speciale opdrachten kun je extra stage-uren halen
- je moet minstens 30 stage-uren halen
- je krijgt dan van ons een getuigschrift (= soort diploma).

← Geslaagde MaS’ers (2018-2019)
met hun EnHOe-getuigschrift

De stage coördinator van EnHOe
- de stage coordinator van EnHOe is Erik Rolevink →
- je kunt hem steeds bereiken via info@enhoe.nl
- alleen in dringende gevallen kun je hem ook bellen
- zijn telefoonnummers krijg je nog

De stage-begeleiders van EnHOe
- op de stage-dagen heb je een stage-begeleider
- luister steeds goed naar hem of haar
- je begeleider vertelt je wat er gedaan moet worden
- we zorgen er voor dat er veilig wordt gewerkt!

Zijn er nog vragen?
- laat dat weten via info@enhoe.nl

Alvast succes met je MaS bij ………..

Nog meer informatie over EnHOe
- kun je vinden op onze website www.enhoe.nl
- en op onze sociale media: www.enhoe.nl/contact
- kijk ook nog op de volgende bladzijden!

De MaS bij EnHOe op zaterdagen

!!

1.
2.
3.
4.
5.

Je moet (minstens) 30 uren stage doen bij EnHOe
Definitieve informatie over de werkdag staat in onze Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief komt per e-mail, 1 week voor elke werkdag
Zorg steeds dat je op tijd op de verzamelplek bent !
Op tijd afmelden als je niet komt!

VOORLOPIG PROGRAMMA SCHOOLJAAR 2020-2021
STAND OP 1 JULI 2020

stagedag
zaterdag locatie

hoe laat? aantal stage uren bijzonderheden

10 oktober

Varviksveld

van 9 tot 13 uur

4

bij particulieren

24 oktober

Aamsveen

van 9 tot 13 uur

4

bij Landschap Overijssel

7 november Lonnekerberg

van 10 tot 15 uur
verplichte MaS-dag !

6

Landelijke Natuurwerkdag
bij Landschap Overijssel

21 november nog niet bekend

van 9 tot 13 uur

4

bij Natuurmonumenten

van 9 tot 13 uur

4

bij Landschap Overijssel

van 9 tot 13 uur

4

bij gemeente Enschede

Kolkersveld

van 9 tot 13 uur

4

bij Landschap Overijssel

16 januari

nog niet bekend

van 9 tot 13 uur

4

bij Natuurmonumenten

30 januari

Varviksveld

van 9 tot 13 uur

4

bij particulieren

13 februari

nog niet bekend

van 9 tot 13 uur

4

bij Natuurmonumenten

27 februari

Vlijertse Meden

van 9 tot 13 uur

4

bij particulieren

13 maart

nog niet bekend

van 9 tot 13 uur

4

bij particulieren

.. april

nog niet bekend

0

Excursie

5 december ‘t Spik
19 december Het Wageler
2 januari

(geen werkdag)

Natuurwerkgroep EnHOe
coördinator Erik Rolevink
E-mail: info@enhoe.nl

WERKLOCATIES VAN ENHOE

RONDOM ENSCHEDE.....
...MAAR OOK WEL
VERDER WEG

Vlijertse Meden

Egheria

Duivelshof
Kolkersveld

Buurserzand
Witte Veen

Lonnekermeer
Lonnekerberg

Haaksberger Veen

De Wildernis

Graeser Venn

Krosewick
Hof Espelo

StalEsch

Het Wageler
Glanerveld

Ecozone

Varviksveld
Zuid Eschmarke
Groot Brunink Smalenbroek
Aamsveen
Hündfelder Moor

