
Contract van Arbeidspool    

 

LEERLING-gegevens: 

Naam : …………………………………………………………  Klas    :        …………………..… 

Telefoonnummer (waarop je die dag bereikbaar bent): …………………………………………………… 

 

SPONSOR/WERKGEVERS-gegevens: 

Naam : ……………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Starttijd: ……………………………………… Eindtijd: …………………………………………………… 

Contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sponsorbedrag: €25,- vast. Extra sponsoring per uur €……………… Extra sponsoring vast €……… 

Betaling (doorhalen wat niet van toepassing is): Contant – bankoverschrijving (iDeal) 

Rekeningnummer van de school : IBAN: NL81ABNA0552319236 

t.n.v. LMC TooropMavo  

Onder vermelding van: Naam en klas van de leerling + naam bedrijf/sponsor 

 

Geeft hieronder een korte omschrijving van werkzaamheden/activiteiten: 

 ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Datum:……………………………………… 

 

 

 

Contactpersoon:  ……………………………………….. Leerling: …………………………………………. 



Betreft: Informatie arbeidspool 

Beste leerling en sponsor/werkgever, 

Social X-mas wordt gehouden op donderdag 20 december 2018. Dat is een dag waarop 

leerlingen proberen zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. De leerling 

verhuurt zichzelf aan een bedrijf of instelling of persoon en helpt deze dag mee. Het is 

toegestaan om in tweetallen te werken, maar dus niet meer dan 2 leerlingen per bedrijf!  

De minimale opbrengst per persoon is €25,-. Dit bedrag wordt 

gedoneerd aan: The plastic soup foundation. Deze organisatie 

probeert zoveel mogelijk mensen ervan te doordringen dat plastic-

afval in ons milieu een heel groot probleem is. Niet alleen voor de 

dieren die het plastic per ongeluk binnen krijgen, maar ook voor onszelf, want via de dieren 

komt het plastic ook in onze voedselketen, oftewel in ons voedsel terecht. De TooropMAVO 

zet zich dit jaar in voor the plastic soup foundation. Met onze bijdrage wil deze organisatie 

een lespakket ontwikkelen voor middelbare scholen over plastic afval. 

Werk 

Op 20 december gaat de leerling aan de slag en gaat ervoor zorgen dat er aan het eind van 

de werkdag een tevreden “baas” is. De minimale werktijd op deze dag is 4 uur.  

Mentoren komen die dag bij zoveel mogelijk leerlingen en hun werk kijken. 

Tijdens het werk maakt de leerling 2 selfies en stuurt deze naar school via WhatsApp         

(06-29311467). Op die wijze staan we direct met elkaar in contact, het is tenslotte de 

bedoeling dat we samen zoveel mogelijk geld ophalen voor dit fantastische doel! 

Contract 

Op de andere kant van deze brief zit het Arbeidspool-contract, zodat de leerling en de school 

weten dat de leerling op 20 december aan het werk kan. Dit contract moet in 2-voud 

getekend worden door de werkgever en de leerling. Een exemplaar voor de werkgever en 

een exemplaar voor de school. (maak er voor jezelf een foto van) 

Dit contract moet voor vrijdag 7 december bij dhr. Daneshvar worden ingeleverd.  

Wij wensen je heel veel succes met het vinden van een bedrijf/persoon dat/die bereid is je 

te sponsoren! 

Wanneer je vragen hebt kun je terecht bij dhr. Daneshvar (mdaneshvar@detooropmavo.nl) 

 

Het Social X-mas team. 

 

 

 

PS Op donderdag 20 december zijn wij bereikbaar op het nummer 010-4227623   

mailto:mdaneshvar@detooropmavo.nl
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