Bij het begin en op het einde van de stage gaat hij bij de directeur langs. Als er nog medestudenten
op dezelfde school staan, dan proberen zij samen te gaan.
De student groet ook alle andere personen die hij ontmoet op school (toekomstige collega’s,
ouders,…)
Indien hij kopieën mag nemen op school, dan bezorgt hij tijdig (niet de dag van de stage zelf)
de originelen (of zoals afgesproken).
Ook andere materialen, media of lokalen vraagt hij tijdig aan te vragen (TV, computer, klokjes,
materiaal voor muzische opvoeding, turnzaal,…).
We vragen dat telefonisch contact met de mentor beperkt blijft.
Mentoren en de bezoekende docenten spreekt de stagiair aan met mevrouw of meneer – zeker in
het bijzijn van derden.
De stagiair informeert zich over de geldende school- en klasregels, hij leest er het schoolreglement
van de stageschool op na en houdt zich daaraan. (We denken daarbij aan regels in verband met
kledij, gsm, piercings, snoepen, roken, petjes… )
De student is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en gedraagt zich verantwoordelijk van bij het
binnenkomen op de school tot op het moment dat hij ze verlaat.
Hij spreekt altijd Standaardnederlands op school, ook tegen medestudenten.

Na een activiteit ruimt hij alles zorgvuldig op. Hij is zuinig met het materiaal dat hij van de mentor
mag gebruiken.
Aan het einde van de dag zet hij alle stoelen en tafels weer op hun plaats.
Hij zorgt altijd voor een net bord en denkt eraan af en toe het klaslokaal te verluchten.

Als hij op de school wenst te filmen of te fotograferen, dan vraagt hij hiervoor vooraf toestemming
aan de directie. In geen geval kunnen foto's of filmpjes openbaar worden gemaakt of verspreid via
digitale weg.
We verwachten dat de student tijdens de beide stageweken bij alle activiteiten de leiding neemt.
Hij voert de activiteiten uit zoals voorzien in de voorbereidingen, tenzij er een gegronde reden is om
van deze voorbereidingen af te wijken. Ook de lessen waarvoor bijzondere leermeesters zijn
(bewegingsopvoeding, R.K.- godsdienst, …) neemt de student over.
Elke student dient binnen de stage de lessen R.K.-godsdienst te verzorgen op basis van het leerplan.
Studenten die omwille van het levensbeschouwelijk karakter van hun stageschool niet aan deze
verwachting kunnen voldoen, melden dit na het eerste contact met de stageschool aan hun
praktijkpedagoog en de docent godsdienst van de opleiding. In samenspraak wordt nagegaan op
welke manier de student een vervangtaak doet in het kader van de stage. Centraal in deze
vervangtaak staat een christelijk-levensbeschouwelijke thematiek die op een open en verruimende
manier didactisch wordt uitgewerkt en zo mogelijk ook gerealiseerd, met respect voor en in
overeenstemming met het levensbeschouwelijk karakter van de stageschool.

