RICHTLIJNEN VOOR STAGIAIRS
Beste stagiair,
Hieronder vind je enkele afspraken omtrent je stage die je in één van de Stedelijke Academies
Beeldende Kunsten (Berchem, Wilrijk, Hoboken, Merksem) gaat doen.
1.

Je doet een aanvraag via het formulier stageaanvraag dat je via de site van de academie
kan downloaden. Na goedkeuring wordt er je een docent uit één van de 4 academies
toegewezen waarbij je stage kan lopen.

2.

Voor de aanvang van je stage, neem je minstens één keer contact met de docent.

3.

De data waarop je stage doet, geef je door aan stagementor Goele De Beuckeleer
(goele.debeuckeleer@so.antwerpen.be)

4.

Voor de aanvang van je stage, moet de school in het bezit zijn van een exemplaar van je
stagecontract.

5.

Bij de aanvang van elke stageles schrijf je je in op een aanwezigheidslijst op het secretariaat.

6.

Minimum een kwartier voor je praktijkstage aanvangt, word je verwacht in het atelier (in overleg
met de vakdocent).

7.

Bij ziekte of afwezigheid om andere reden, verwittig je tijdig de docent en het secretariaat van
de school waar je de stage doet.

8.

Materialen die eventueel dienen aangekocht worden, gebeuren altijd via het secretariaat én mits
toelating van de betrokken academie.

9.

De stage moet afgelopen zijn vóór 30 april van het lopende academiejaar, tenzij anders
afgesproken met de vakdocent.

Veel succes!
Goele De Beuckeleer
Stagementor Stedelijke Academies beeldende kunsten
goele.debeuckeleer@so.antwerpen.be

Academie Berchem beeldende kunsten
Frans Van Hombeeckplein 29, 2600 Berchem
T 03 292 63 00 | F 03 292 63 19
info.beeld@academieberchem.be
www.academieberchem.be

Academie Hoboken beeldende kunsten
Oudestraat 41, 2660 Hoboken
T 03 830 09 03 | F 03 827 87 19
info.beeld@academiehoboken.be
www.academiehoboken.be

Academie Merksem beeldende kunsten
Van Heybeeckstraat 28, 2170 Merksem
T 03 645 11 06 | F 03 644 83 16
info.beeld@academiemerksem.be
www.academiemerksem.be

Academie Wilrijk beeldende kunsten
Oudestraat 2, 2610 Wilrijk
T 03/338 54 50 | F 03/820 99 38
info@academiewilrijk.be
www.academiewilrijk.be

