
Naam en adres van de school 
 
 
Aan de stagiaires, 
 
Allereerst van harte welkom op de Anne Frankschool! 
We hopen dat je je snel thuis zult voelen.  
Om je een beetje wegwijs te maken, hebben we enige algemene richtlijnen opgesteld 
aangaande gewoontes en afspraken hier op school. 
 
De school: 
De Anne Frankschool heeft 14 groepen waarvan een groep in de dependance naast het 
hoofdgebouw zit. 
De groepenindeling is: 4x groep 1 en 2, 2 groepen 3, 2 groepen 4, verder een groep 5, 6, 
7 en 8. 
Niet in alle groepen wordt stage gelopen omdat sommige groepen erg groot zijn, omdat 
groepen erg druk zijn of omdat er een beginnende leerkracht voor de klas staat. 
 
Schoolgids: 
Hierin staan allerlei zaken vermeld, zoals o.a. namen en adressen van teamleden, 
schooltijden, schoolregels enz. 
Voor de kleutergroepen is een apart boekje gemaakt. Hierin staat onder andere de 
dagindeling etc. 
Het is belangrijk dat je weet wat er in staat. 
 
Voorbereiding van de door jullie gegeven lessen: 
Kom op tijd op school en zorg dat je voor schooltijd klaar bent met de voorbereiding van 
je lessen. Als je moet kopiëren, doe dit dan voor of na schooltijd. 
 
Gebruik kopieerapparaat: 
Vraag hierbij hulp aan de conciërge of een teamlid. Iedereen is graag bereid je te 
helpen en te instrueren. 
Een foute kopie doe je in de oud-papier doos. 
Voor privé-gebruik betaal je € 0,05 per kopie. 
 
Gebruik papier: 
In de magazijnen ligt het papier. Kijk altijd eerst of je de afvalresten kunt gebruiken 
voordat je nieuwe vellen pakt. 
Wees zuinig met papier en andere materialen. 
 
Lesschema’s: 
Spreek van tevoren de te geven lessen door met je mentor. 
Maak volledige lesoverzichten ( met b.v. muziek van liedjes, teksten bij bijbelvertelling, 
organisatie enz. ). Leg deze voor je les klaar. 
 



Verslagen: 
Als je mentor een verslag moet doornemen of goedkeuren, lever deze dan duidelijk 
leesbaar en ruim op tijd in. De mentor heeft dan voldoende tijd om je verslag door te 
nemen. 
Ook praktijkrapporten dienen ruim op tijd te worden ingeleverd. 
 
Opruimen na schooltijd: 
Zeker na je eigen lessen het gebruikte materiaal opruimen en/of schoonmaken. Laat 
geen resten papier e.d. in de klas liggen maar breng alles terug. Papierresten die niet 
meer bruikbaar zijn kunnen in de oud papier doos in de klas. 
Toon je eigen initiatief, probeer te zien waar hulp nodig is in de klas en ook tijdens de 
lessen van je mentor/mentrix. 
Je medewerking aan buitenschoolse activiteiten, zoals sinterklaas, kerstvieringen, de 
schoonmaak twee keer per jaar, enz. wordt niet alleen zeer op prijs gesteld, het is voor 
jezelf ook heel leerzaam. 
 
Pauze: 
Op school zijn er voor de groepen 3 – 8 wisselende pauzes. Vraag je mentor maar naar 
de tijden.  
In onze school wordt niet gerookt! Alleen buiten is het toegestaan. 
 
Tenslotte: 
Vragen staat vrij. Weet je iets niet? Vraag je mentor. 
Ook de directie is altijd tot hulp bereid. 
 
 
We wensen je een leerzame en fijne tijd toe op de Anne Frankschool. 
 
 
Hieronder staat wie de stagecoördinator is op onze school en waar de stagiaire met 
vragen terecht kan. 


