REGELGEVING STAGES: MUZIEK – WOORD – DANS
Beste Stagiair,
Hieronder vind je enkele afspraken omtrent je stage die je in één van onze academies gaat doen.
(Academies: Berchem – Borgerhout – Deurne – Ekeren – Hoboken – Merksem – Wilrijk)
Aanvraag
 Stageplaatsen zijn mogelijk van november tot eind april
 Elke stage wordt door de stagiair minstens een maand op voorhand aangevraagd via mail naar
hilde.deboo@so.antwerpen.be
 Elke aanvraag wordt door het mentoraat met de betrokken scholen onderhandeld, waarna een
overeenkomst wordt opgemaakt.
 Voor de stage plaatsvindt brengt de stagiair het mentoraat (hilde.deboo@so.antwerpen.be ) en
de betrokken academie (acad.muziek.naamdistrict@so.antwerpen.be ) op de hoogte van de
gemaakte afspraken (dagen, uren, klassen…) tussen hem/haar en de vakleerkracht.
 Bij ziekte of afwezigheid om andere reden, verwittig je tijdig de docent en het secretariaat van
de school waar je stage doorgaat. Nieuwe afspraken worden dan ook doorgegeven aan het
mentoraat en aan de betrokken academie.
Restricties
 Pas na ondertekening van de stage-overeenkomst door zowel de hogeschool als de betrokken
academie (directeur van de academie) kan de stage plaatsgrijpen.
 Stage lopen kan enkel bij vastbenoemde leerkrachten in het vak waarvoor de titularis
benoemd is, of bij leerkrachten die minimum 5 jaar lesgeven in het vak.
 Observatiestages
o in principe onbeperkt
 Praktijkstages
o Algemeen:
 Elke praktijkstage moet door minstens 1 observatiestage worden
voorafgegaan.
 Periode: van november tot en met april
 Bij problemen kan de vakleerkracht steeds de les overnemen.
 Co-teaching is mogelijk, wel steeds in samenspraak & met goedkeuring
van de vakleerkacht
o Voor Muziek:
 Per klasgroep wordt op jaarbasis slechts 1 blok van 3 aaneensluitende
praktijkstages toegestaan.

o Voor Woord:
 Per klasgroep wordt op jaarbasis maximum 2 blokken van 2
aaneensluitende praktijkstages toegestaan.
 Het is toegestaan om met 2 studenten samen aan 1 project te werken
binnen 1 klasgroep. Dit steeds in samenspraak met de vakleerkracht.
o Voor Dans:
 Bij de klasgroepen die 2 uur per week les volgen wordt op jaarbasis 1
stageperiode van max. 10 weken toegestaan, waarbij 1 uur wordt gegeven
door de vakleerkracht en 1 uur door de stagiair.
Dit steeds in samenspraak met de betrokken vakleerkracht.

 LIO - stages worden toegelaten.
Mentoraat
Hilde De Boo
Hilde.deboo@so.antwerpen.be

