
 
Gedragscode voor de stagiair in de stagescholen 

van de Scholengemeenschap Sint-Michiel  
 

 
Gehanteerde begrippen: 

- stagecoördinator (van de stageschool = de verantwoordlijke voor de administratieve 
verwerking van de stage 

- (stage)mentor = stagecoach 
- peter/meter = vakmentor 

 
1. Verantwoordelijkheid t.a.v. de lerende: De stagiair 

 
- neemt tijdig en gepast, schriftelijk en mondeling contact op met de stagecoördinator, de 

mentor en de peters/meters i.v.m. de inhoudelijke invulling van de opdracht. 
- vervult een voorbeeldfunctie wat betreft kledij, houding en voorkomen, aangepast aan de 

huisstijl van de ontvangende school en conform aan de gedragscode voor de leerlingen (geen 
zichtbare piercings en tatoeages, geen GSM-gebruik, …). Hiervoor bestudeert de stagiair 
vooraf het schoolreglement van de stageschool en leeft dit na tijdens de volledige periode van 
de stage. 

- zorgt voor toevertrouwd didactisch materiaal en is stipt in het voorzien van het nodige 
lesmateriaal.  

- is steeds tijdig aanwezig op de stageschool voor het uitvoeren van alle taken die tot de 
stageopdracht behoren. 

- bezorgt tijdig lesvoorbereidingen ter inzage aan de peters/meters en/of mentor zodat 
aanpassingen mogelijk zijn. De voorbereidingen kunnen per mail verstuurd worden. 

- zet leer- en aandachtspunten van de peter/meter en/of mentor om in werkpunten tijdens de 
volgende lessen. 

 
2. Verantwoordelijkheid t.a.v. de onderwijsgemeenschap: De stagiair 

 
- spreekt een vast, gezamenlijk (met alle stagiairs van hetzelfde opleidingsinstituut) moment af 

met de stagecoördinator en/of mentor voor een intakegesprek/initiatiemoment, minstens 1 
maand vóór de aanvang van de stageperiode. Aan dit intakegesprek kan een rondleiding door 
het gebouw gekoppeld worden. 

- bezorgt de juiste informatie aan de stagecoördinator wat betreft de concrete invulling van de 
opdracht (vakken, aantal uren, soorten opdrachten, begin en einde van stageperiode,…). 

- waarschuwt tijdig de school bij afwezigheid (ziekte, …) en indien gemaakte afspraken niet 
kunnen nagekomen worden. 

- dient een doktersattest ‘voor gezond verklaard om in het lopende schooljaar les te geven’ in, 
indien dit vereist is (zie betreffende risicoanalyse). 

- zorgt voor de nodige preventie- en beschermingsmiddelen (b.v. specifieke kledij), vanuit het 
opleidingsinstituut. 

- neemt zorgvuldigheid in acht voor alle zaken en materialen die de school hem in het kader van 
de stage ter beschikking stelt of toevertrouwt. 

- maakt bij uitgroeistages tijdig afspraken met de betrokkenen voor de tussentijdse evaluatie en 
eindevaluatie. 



  
- blijft tijdens de uitvoering van de stageovereenkomst als volgt verzekerd door de 

lerarenopleiding: 
o tegen persoonlijke lichamelijke ongevallen tijdens de stage als op de weg van en naar 

de stageplaats volgens de waarborgen voorzien in polis … 
o in burgerlijke aansprakelijkheid onder polisnummer …  

- bezorgt eventueel een brief met uitleg van de vakdidacticus aan de mentor. Hierin vindt deze 
uitleg over de aangeleerde vakdidactiek in de opleiding en de gegevens van de vakdidacticus. 

- weet dat de stage kan stopgezet worden indien hij/zij onvoldoende presteert (voorbereidingen, 
inspanningen, houding niet conform de afspraken…). In een dergelijk geval wordt de 
lerarenopleiding gewaarschuwd en een schriftelijk verslag opgesteld dat door de student voor 
kennisname ondertekend wordt.  

 
3. Verantwoordelijkheid t.a.v. de maatschappij: De stagiair 

 
- toont, als lid van het schoolteam en de lokale onderwijsgemeenschap, bereidheid en interesse 

om mee te praten over actuele thema’s en ontwikkelingen, zeker tijdens uitgroeistages. 
- doet zichtbare inspanningen om te integreren in het team van de school. 
- is bereid tot brede inzetbaarheid tijdens uitgroeistages en staat open voor het begeleiden van 

andere activiteiten dan lesactiviteiten, neemt assistenties op, is flexibel t.a.v. eventuele 
vervangingen en wijzigingen in de opdracht, … 

 
  



 
 
Wat mag de stagiair verwachten van de begeleiders (mentoren en peters/meters) van de scholen 
van de Scholengemeenschap Sint-Michiel? 
 
 
De mentoren en peters/meters 
 
- stellen zich bereikbaar op 
- geven vooraf voldoende info over de beginsituatie van de klasgroep 
- helpen de stagiair inhoudelijk en didactisch op weg 
- stellen HB, WB, didactisch materiaal, … ter beschikking  
- geven constructieve feedback op lesvoorbereidingen en lesuitvoeringen 
- brengen begrip op voor het feit dat de stagiair aan het begin van de lerarenopleiding staat 
- nemen directe werkbegeleiding waar 
- bieden ondersteuning met betrekking tot situatiegebonden, vakinhoudelijke en 

onderwijskundige beroepsvaardigheden 
- ondersteunen stagiairs en Leraren in Opleiding in het ontdekken en ontwikkelen van een 

eigen persoonlijke onderwijsstijl  
- kunnen begrip opbrengen voor de eigen werkwijze en lesaanpak van Leraren in Opleiding 
- zorgen concreet voor: 

 het nakijken van lesvoorbereidingen en het eventueel bijsturen ervan voor de les 
 observatie van stagiairs en Leraren in Opleiding tijdens de les en koppelen hieraan een 

grondige nabespreking (evaluatie via begeleidingsinstrument) die uitmondt in 
verwoording van leer- en aandachtspunten 

 


