Meer informatie stagemogelijkheden
Wat verwacht het team van De Wenteltrap van de
studenten?

Voor een goed verloop tijdens het werkplekleren, hebben wij een aantal
praktische regels en gebruiken die op onze school gelden, voor de student op
een rij gezet;
● De student is een voorbeeld voor onze leerlingen. Wij verwachten dat de
student daar op alle manieren rekening mee houdt. Hierbij kan de
student denken aan taalgebruik, kleding, opruimgedrag, hulp bieden en
nakomen van afspraken. De student stelt zich verantwoordelijk en actief
op.
● De student zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de regels, binnen – en
buiten. Bij de hoofdingang hangen de regels van “De Vreedzame school”.
De praktijkopleider zal de student op de hoogte brengen van zijn/haar
groepsregels.
● De student maakt gebruik van materialen en apparaten in overleg met
zijn/haar praktijkopleider.
● De kinderen komen om 08.30 - 08.40 uur binnen en leerkrachten en
studenten zijn dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Het streven
is daarom om uiterlijk om 08:15 uur aanwezig te zijn om mee te helpen
met de voorbereidingen van dag. Aan het einde van de dag is de student
ook, volgens afspraak met de praktijkopleider, aanwezig voor het
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.
● Wij willen graag de school netjes houden. Ook de student kan daarbij
helpen: ruim je eigen spullen op of help af en toe mee de vaatwasser te
vullen of te legen.
● Mocht de student onverwacht een stagedag verzuimen, bijvoorbeeld door
ziekte, laat het dan ruim voor aanvang van de school aan jouw
praktijkopleider weten. Spreek met jouw praktijkbegeleider af op welke
manier je dit doorgeeft.
● Voor de lessen die de student geeft, heeft de student altijd een
lesvoorbereidingsformulier ingevuld, op een van de vier beschikbare
lesvoorbereidingsformulieren.
● De gesprekken die tussen leerkrachten onderling en studenten
plaatsvinden, zijn –tenzij anders afgesproken- vertrouwelijk. Wij vragen
de student hiervoor een formulier te ondertekenen, waarin de student
verklaart zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.
● Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag. In
eerste instantie via de praktijkopleider en in tweede instantie via de
schoolopleider.
● Gebruik van mobiele telefoon wordt door de student tot een minimum
beperkt.

Wat mogen studenten van het team van de Wenteltrap
verwachten?

De Wenteltrap wil studenten graag kennis laten maken met het speciaal
basisonderwijs (SBO). Wij vinden het fijn, als studenten voor onze school
kiezen. Dit voor zowel op klasniveau als op schoolniveau. Ze mogen een veilige
leeromgeving verwachten waarbij er sprake is van een open communicatie.
Studenten krijgen de mogelijkheden om ervaringen op te doen die
noodzakelijk zijn voor hun professionele ontwikkeling.
Op onze school is een schoolopleider aanwezig en de praktijkopleider is bekend
met zijn/haar taken. De schoolopleider is verantwoordelijk voor de inhoud en
coördinatie van het werkplekleren binnen de school. Hij/zij neemt deel aan
activiteiten rond het Keurmerk opleidingsscholen en coördineert het
Keurmerkproces van de school. Hij/zij traint en coacht de praktijkopleiders in
het begeleiden van de studenten. Tevens onderhoudt de schoolopleider het
contact met de instituutsopleider en het centrum van werkplekken van de ITT.

Tot slot:

Wij willen de student graag een rijke leeromgeving aanbieden.
In een professioneel team, dat de student opneemt en meeneemt met alle
activiteiten om zo ervaringen op te kunnen doen.
De student mag van ons mag verwachten dat wij hem/haar zullen
ondersteunen en coachen tijdens de periode op onze school.
De student is en blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
Het team en de praktijkopleider zullen de student daarbij ondersteunen.
Wij wensen de student een hele fijne tijd toe op onze school SBO De
Wenteltrap.

