Stageplaatsen
Binnen onze school zijn er tal van stagemogelijkheden.
Zowel binnen de opleidingsvormen als op verschillende domeinen binnen een bepaalde
opleidingsvorm.

Contact met mentorcoach-stagecoördinator
Stagerichtlijnen ivm de te volgen procedure
1.
2.

Je neemt minstens één maand op voorhand telefonisch contact op met de mentorcoach van
de aan jouw toegewezen campus. Indien je zonder reden te laat contact opneemt vervalt
het stagecontract!
Je ontvangt het uurrooster en de contactgegevens van de stage- of vakmentoren.
Je hebt volgende noodzakelijke informatie bij:




je stagecontract
de ontvangen risicoanalyse, werkpostfiche en de algemene veiligheidsrichtlijnen, die kort
samen met je overlopen zullen worden.

3.

Voor de stagestudenten: Indien je zonder geldige reden afwezig bent op de onthaaldag
vervalt het stagecontract!
Die dag krijg je als student de volgende informatie:






wegwijsbrochure
WICO-charter
schoolreglement
Daarnaast volgt er een uitgebreide rondleiding en ontvang je de praktische informatie over
bvb de schoolspecifieke taken en opdrachten, wie is wie, …In de mate van het mogelijke
ontvang je ook al de specifieke informatie over je stageopdracht:
de contactgegevens van je vakmentor(en);
indien mogelijk je uurrooster;
eventuele informatie over Smartschool (met inlogcode)





Contact met de stageschool – vakmentor
Stagerichtlijnen ivm de te volgen procedure
1.
2.
3.
4.





Je neemt minstens één week op voorhand contact op met de vakmentor.
Op het afgesproken moment geef je je opleidingsportfolio af aan de vakmentor.
De vakmentor geeft je de lesonderwerpen en spreekt af wanneer je de lesvoorbereidingen
moet laten zien.
Opmerkingen:
Owv de continuïteit in het lesgebeuren dient er steeds op voorhand voldoende uitleg te zijn
met de vakleerkracht. Dit is zeker van belang als er nieuwe didactische werkvormen
gehanteerd worden.
De vakmentor begeleidt en observeert je tijdens de stagelessen en geeft je voldoende
feedback.
Bij problemen zal de vakmentor de mentorcoach verwittigen die jouw opleidingsinstituut op
de hoogte brengt en omgekeerd is dit ook mogelijk.

Gedragscode in de stageschool
Stagerichtlijnen ivm de te volgen procedure
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indien je ziek wordt tijdens de stage, verwittig je voor het eerste lesuur de stageschool, de
hogeschool en de vakmentor.
Indien je geen lesvoorbereidingen hebt, zonder geldige reden, kan dit tot gevolg hebben
dat de stageles niet kan plaatshebben. De mentorcoach zal meteen contact opnemen met
het opleidingsinstituut.
Ook buiten de klas wordt van je verwacht dat je je inleeft in de schoolcultuur. Je leest het
schoolreglement en je informeert je over de bestaande gewoonten en afspraken. Je
gedraagt je als een toekomstig leraar. Je hebt een voorbeeldfunctie.
Indien tijdens de stageperiode, eventueel in een weekend, de activiteiten worden
georganiseerd die het lesgeven overstijgen (infonamiddag, tentoonstelling, sportdag, …)
dan wordt daar een positieve inzet en medewerking van je verwacht.
Bij onvoorziene afwezigheid van een leerkracht kan de school beroep doen op je, om deze
lessen te geven (voor eerste- en tweedejaars leerlingen is dit niet van toepassing)
Stagiairs dragen tijdens het kennismakingsgesprek, de stageperiode, uitstappen,
sportdagen,... geen hoofddeksels binnen onze school.

