SILA is een secundaire school met een Middenschool in Westerlo en
Oosterwijk en een Bovenschool in Westerlo.

“Samen SILA” is onze baseline. Voorbij het nuttige, effectief,
zorgdragend, lerend en participatief zijn de 5 pijlers waar we SILA
op bouwen.

Richtlijnen en tips voor een stage in onze school
Schooljaar 2022 - 2023
Procedure stageaanvraag






Je doet je aanvraag via de link op de website.
Je vult dit formulier zo goed mogelijk in. Vakken en stagedata zijn voor ons
cruciaal om je stage te kunnen inplannen.
Je doet je aanvraag voor de hele scholengemeenschap. We hebben drie
vestigingsplaatsen (Middenschool en Bovenschool Westerlo, Middenschool
Oosterwijk).
We behandelen je aanvraag zo snel mogelijk. We contacteren je zeker om te
melden of je stage al dan niet aanvaard wordt (uiterlijk begin oktober).

Tips voor een goed stageverloop
We bekijken elke aanvraag op haalbaarheid. In de mate van het mogelijke
proberen we te voldoen aan je (vak- en uur)wensen.
Het is niet altijd mogelijk om de gevraagde uren en vakken geplaatst te krijgen. Dit
hangt af van:
o
o
o
o



De beschikbare uren en leerkrachten. Interimarissen en beginnende
leerkrachten krijgen geen stagiairs toegewezen.
De lengte van de stage.
Tijdstip van de aanvraag.
…

Observatie- en lesstages kunnen niet in september en juni.
Administratieve stages kunnen wel vanaf september.
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Stage-infomomenten
We richten twee stage-infomomenten in:


Dinsdag 11 oktober 2022, om 19.00 u. in lokaal 2B103 (Middenschool-ingang SintLambertusstraat).



Dinsdag 13 december 2022, om 10.00 u. in lokaal 2B103 (Middenschool-ingang
Sint-Lambertusstraat).

Doel van deze momenten:





Geven van praktische richtlijnen rond de stage.
Tekenen van het contract.
Overhandigen van de risicoanalyse.
Indien mogelijk: uitdelen gegevens van vakmentoren.

Elke stagiair is verplicht aanwezig op één van deze momenten.
Kan je niet aanwezig zijn, dan neem je contact op met directeur Mieke Baelus (014
54 50 74). Je bespreekt dan een ander contactmoment.
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