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GEDRAGSCODE VOOR STAGIAIRES 

 

Voor een goed verloop van je stage hebben we een aantal praktische regels en gebruiken, die op de 

openbare scholen van stichting Bijeen  gelden, voor jou op een rij gezet; 

1. De stagiaires houden zich aan de school gebonden afspraken. 
2. Binnen de school en op het plein wordt niet gerookt; alleen uit het zicht van kinderen is 

roken beperkt toegestaan 
3. Het gebruik van materialen en apparaten doe je in overleg met de leerkracht die je 

begeleidt. 
4. We stellen het op prijs als je ook interesse toont in en meewerkt aan de activiteiten na 

de lesgebonden tijden ( opruimen, nakijken, pleinwacht etc.) Dit geldt ook voor de 
avondactiviteiten. 
Teamvergaderingen vinden op afwisselende dagen plaats. Overleg met je mentor of  
de betreffende vergadering leerzaam is. 
Moet je een stagedag verzuimen (bv ziekte) meld ons dat ruim vóór aanvang van de 
school. De leerkracht rekent op je. 

5. In iedere klas vind je een lijst met schoolregels voor de leerlingen. Neem deze goed door 
en houdt leerlingen en jezelf aan deze regels. 

6. De gesprekken die tussen de leerkrachten onderling en tussen de leerkrachten en de 
stagiaire plaatsvinden zijn altijd vertrouwelijk!  

7. We verwachten dat je correct gekleed gaat. Je hebt naar ouders en kinderen een 
voorbeeldfunctie en representatieve kleding hoort daarbij. 

8. De gemaakt verslagen worden altijd eerst ter goedkeuring aan de mentor aangeboden 
voor deze op de PABO/SPW- opleiding ingeleverd worden. 

9. Stagiaires (SPW/ onderwijsassistent  én Pabo)  stellen zichzelf voor in de nieuwsbrief,  
waarbij ze vermelden wat hun naam, welke groep, stageperiode en opleiding. 

 

Mochten er nog vragen en opmerkingen zijn dan horen wij die graag. In eerste instantie via de 

mentor en in voorkomende gevallen ook via de directeur. 

 


