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Afspraken stagecoördinatie 2016-2017 Katholiek Basisonderwijs Regio West-Vlaanderen
Op het ODC van 15 maart 2016 werden volgende afspraken gemaakt voor het
schooljaar 2016-2017.
-

Werkingsprincipes
* elke student/stagiair heeft recht op een stageplaats
* bescherming en respect voor elke student/stagiair
* de gemaakte afspraken gelden voor de organisatie 2016-2017
* transparante en eenduidige communicatie tussen ODC en hogescholen
* de werkingsprincipes en afspraken gelden voor alle hogescholen die stagiairs aan
het werk willen zetten in West-Vlaamse Katholieke Basisscholen en voor alle
katholieke basisscholen regio West-Vlaanderen.

-

Afspraken
* Er wordt met twee vaste data gewerkt: maandag 05 september en donderdag 15
september 2016. Alle directies en lerarenopleidingen houden zich aan deze twee
data! Deze data gelden ook voor de stages in het 1ste leerjaar. Het is niet de
bedoeling dat stagiairs voorafgaandelijke mails sturen naar de scholen.
* Opvangplaats: twee mogelijkheden
ofwel
° de scholen van de scholengemeenschap kiezen om de stageaanvragen
gecentraliseerd te laten verlopen. Dit geniet de voorkeur. De studenten begeven
zich op de twee vaste data naar de aangegeven centrale plaats. Wie de studenten
opvangt wordt binnen de scholengemeenschap afgesproken.
ofwel
° de scholen van de scholengemeenschap verkiezen om de stageaanvragen niet te
centraliseren. De studenten begeven zich op de twee vaste data naar de
betreffende school. Ze worden daar opgevangen door de directeur en/of de
mentor van die bepaalde school
Noot
Studenten die nog later inschrijven (o.a. in specifieke opleidingstrajecten), maken
telefonisch of via e-mail een afspraak met de directeur i.f.v. hun stageaanvraag.
* Stages m.b.t. openluchtklassen en ingroeistages van 6 weken of meer: alle CoDi’s
worden aangeschreven op maandag 2 mei 2016. Deze stages worden besproken in
de scholengemeenschap (binnen de scholengemeenschap wordt overleg
gepleegd over de spreiding en verdeling van het gevraagde/beschikbare
contingent stagiairs). De CODI antwoordt in naam van al zijn collega’s aan elke
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hogeschool tegen maandag 30 mei 2016. Deze studenten worden niet op één van
de twee vaste data verwacht.
* Alle hogescholen sluiten nog slechts 1 samenwerkingsovereenkomst per werkjaar
en per scholengemeenschap af (volgens het model overeengekomen tussen alle
expertisenetwerken van lerarenopleidingen en alle onderwijskoepels). Er zijn dan
geen stagecontracten meer per school of per student. Deze regel geldt voor de
komende drie jaar.

Didier Finet,
Niveaucoördinator BaO
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