
 
 
Stage aanvraag Jenaplanschool De Swoaistee 
 
 
Aanvraagdatum:  
 
Opleiding  
Naam:  
Niveau:  
Leerjaar:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon mentor opleiding: 
E-mail adres:  
 
Student 
Naam stagiair:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
E-mail adres:  
 
 
De stageperiode loopt van: 
 
Dagen waarop de student stage loopt:  ma – di – woe- do – vrij       * 
 
Voorkeur groep:    onderbouw  -  middenbouw  -  bovenbouw         *    
 
Bijzonderheden die wij moeten weten:  
 
 

1) De Swoaistee stelt de stagiair in de gelegenheid gedurende de aangevraagde periode 
praktijkervaring op te doen. Het een en ander binnen het kader van het studieprogramma 
van de stagevrager en in overeenstemming met documenten waarin de stageopdracht en/of 
doelstellingen zijn beschreven. 
 

2) De Swoaistee wijst voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stage als mentor aan: 

            ……………………………………………………………. 
            Functie:……………………………………………………………………….. 
 

 

1) De stagiair verplicht zich in het belang van privacy, orde, veiligheid en gezondheid de door De 
Swoaistee gegeven voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels in acht te nemen.  



 
 

2) De stagiair verplicht zich zowel tijdens als na de stageperiode tot strikte geheimhouding van 
alle gegevens, waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden hem/haar* bekend te 
zijn. Foto’s/ films van kinderen e.d. worden niet gepubliceerd. 
 

3) In geval van verzuim of het voornemen daartoe is de stagiair verplicht dit te melden aan de 
mentor en de onderwijsinstelling. Mocht het verzuim veelvuldig voorkomen dan wordt er 
contact opgenomen met de opleidingsschool. 
 

4) Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich in de eerste plaats tot de mentor. Lost 
het probleem zich niet op, dan kan de stagiair of de mentor contact opnemen met de 
stagecoördinator van De Swoaistee. Indien zij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen 
komen, dan zal het probleem aan de onderwijsinstelling (stagebegeleider)  
worden voorgelegd. In overleg dienen zij een oplossing voor het probleem te zoeken. 

 
 
 
 
 
 
Deze overeenkomst eindigt: 
A Aan het einde van de afgesproken periode 
B Indien de stagiair zijn school verlaat. 
C Indien beide partijen dit wensen. 
D Indien één van de partijen dat wenst, mits de procedure als bij punt 6 is doorlopen en in 

overleg besloten is dat het beter is dat de stage niet vervolgd wordt. 
 
 
 
 
Ondergetekenden zijn, na doorlezing van de bovengenoemde zaken overeengekomen 
 
 
Groningen ______________________ 
 
 
Student:           Stagecoördinator: 
 
 


