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OBS de Dubbelburg 
 
OBS de Dubbelburg heet stagiaires van harte welkom bij ons op school. Wij wensen 
stagiaires een plezierige en leerzame stageperiode met als doel om uiteindelijk succesvol je 
opleiding te kunnen afronden.  
In dit stagedocument wordt beschreven wat wij verwachten van onze stagiaires. 
 
In ons onderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en belangrijk. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen kunnen leren in een veilige leeromgeving, waarin ze continu 
uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen niveau en 
binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij bieden onderwijs op maat. Binnen ons onderwijs staan 
de volgende kernwaarden centraal: zelfstandigheid, respect, kritisch en openheid. 
Specifiek binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen zijn respect, 
vertrouwen en veiligheid de belangrijkste kernwaarden. 
 

Een goede sfeer op school is voor een kind erg belangrijk. Daarom hebben wij op school ook 
een aantal schoolregels, zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen. De regels zijn door 
de hele school hetzelfde. De regels op school gelden voor de kinderen, ouders en de 
leerkrachten. Wanneer je stage loopt bij ons verwachten we dat je de schoolregels naleeft. 
De schoolregels zijn te vinden op de website van de school: 
https://www.dubbelburg.nl/schoolinfo/regels-en-afspraken/ 
 
Meer informatie over de school is te vinden op www.dubbelburg.nl  
 
Begeleiding 
● We verwachten een actieve houding: we willen graag dat je bij aanvang van de stage je 

POP met je mentor bespreekt en dat je de lesvoorbereidingen tijdig aan je mentor stuurt. 
Overleg met je mentor hoe en wanneer hij/zij dit wil ontvangen. 

● Van je mentor mag je feedback op je lessen en je functioneren verwachten. Bespreek 
met hem of haar de lesvoorbereidingen en de lessen die je gegeven hebt. Gebruik de 
feedback die je krijgt in de volgende lessen. Vraag ook zelf om feedback. 

● Wanneer je stageopdrachten uit wilt voeren, overleg dit dan ruim op tijd met je mentor. 
Kies samen een geschikt moment. Lukt een bepaalde stageopdracht niet in je stageklas, 
dan kijken we of het mogelijk is om de opdracht in een andere klas uit te voeren. 

● We starten elke ochtend met de inloop om 8:15 uur. Voorbereidingen voor je lessen 
worden vóór schooltijd door je verzorgd. 

● Kun je een keer niet of ben je ziek? Meld je dan af bij je mentor of bij de school.  
Valkenhorst: 071-4013963 
Duyfrak: 071-4019907 
Wanneer je van te voren al weet dat je er een dag niet kunt zijn, meld dit dan zo snel 
mogelijk bij je mentor. Houd zelf in de gaten of je genoeg stagedagen maakt en welke 
stageopdrachten je moet doen. 

● Je mentor is je eerste aanspreekpunt. Bespreek problemen daarom het eerst met hem of 
haar. Kom je er samen niet uit, dan kun je met de stagecoördinator in gesprek. Voor 
locatie Valkenhorst: Anneke Guijt (anneke.guijt@dubbelburg.nl), en voor Duyfrak: 
Daniëlle van den Berg (danielle.vandenberg@dubbelburg.nl). 

● De prioriteit gedurende de stageperiode ligt bij het aanwezig zijn in je stageklas en het 
uitvoeren van je stageopdrachten. Overleg aan het begin van je stage bij welke 
activiteiten je nog meer kan helpen. 

● Van de mentor ontvang je een geheimhoudingsverklaring. Deze dien je te ondertekenen 
en via je mentor aan de stagecoördinator te retourneren. 

● Op je boekenlijst staat een VOG (verklaring omtrent gedrag vermeld). Aangezien je met 
minderjarige kinderen werkt, willen wij dat je deze aanvraagt. Een aanvraagformulier kun 
je aan je mentor vragen. 
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● In het bijzijn van kinderen wordt er geen gebruik gemaakt van een mobiele telefoon. Als 
leerkracht heb je een voorbeeldfunctie naar de kinderen.  

● Op school kun je koffie en thee pakken. Op maandag - woensdag en vrijdag hebben de 
kinderen fruit- en waterdag. Het is wenselijk dat je ook hierin het goede voorbeeld geeft 
naar de kinderen.  

 
Corona 
De Dubbelburg volgt de richtlijnen op van het RIVM. Dit betekent dat de leerkrachten 
onderling zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand houden en bij klachten thuis blijven. Tussen 
leerkracht en kinderen hoeft geen afstand gehouden te worden. Verder wordt er extra gelet 
op de hygiëne.  
 
Wij wensen je een hele fijne en leerzame tijd toe op De Dubbelburg. 
 
Team van de Dubbelburg  
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Aanvraagformulier VOG stagiaire 
 

 
Na het invullen worden de gegevens verstrekt aan de personeelsmanager van OBO. Deze 
zal de gegevens gebruiken voor een VOG aanvraag. Via het door jou aangegeven 
e-mailadres ontvang je een bericht met daarin een link naar de digitale aanvraag van je 
VOG. 
De kosten voor je VOG zijn voor eigen rekening. 
Na ontvangst van je VOG geef je deze aan je mentor. Je mentor zal deze aan je 
stagecoördinator geven. 
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