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Even voorstellen…

Naam:
Email:
Docent



Agenda

• Ouderavond online
• Corona
• Blokstage
• Kennismaking 

studieloopbaanbegeleider

3



Ouderavond online
• Microfoon uit en camera uit, dit zorgt voor 

een meest optimale verbinding

• Bij vragen “hand” opsteken of vraag in de 
chat stellen



Corona
• Naleving maatregels RIVM op school (bij  

binnenkomst handen ontsmetten en tijdens 
beweging door school mondkapje verplicht

• Gevolgen voor aanpassingen rooster

• Maatregelen vooralsnog t/m 24 september
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Blokstage

• Waarom?
Aaneengesloten periode en ervaring 
buiten eigen regio of werkveld of 
buitenland

• Buitenland
Internationale ervaring, op bij voorkeur 
Engels sprekend /georiënteerd bedrijf 

• Keuzedeel 
Keuzedeel ondernemend gedrag of 
inspelen op innovaties wordt uitgevoerd 
op dagstage of blokstage



Voorbereiding blokstage

• Stageperiode van 42 dagen aaneengesloten, periode 25 
mei t/m 5 juli 2022

• Student bespreekt de stagedoelen met de vakdocent
• Zoek een Sbb erkend leerbedrijf , crebonummer en 

niveau is niet van toepassing in kader van keuzedeel 
(www.stagemarkt.nl), stagecoördinator geeft akkoord

• Vul je stagegegevens in op de website van school (pok) 
voor 7 februari 2022

http://www.stagemarkt.nl/


Mogelijkheden schooljaar 2021-2022

• In Nederland (50 km van huis en NIET het 
dagstagebedrijf)

• Binnen Europa; mogelijkheid om Erasmus subsidie 
aan te vragen. 

Elke student die naar het buitenland (binnen Europa) 
wil, moet ook een stageadres in Nederland (50 km van 
huis) inleveren via onze website. De reden hiervoor zijn 
mogelijk nog de covid beperkingen. 
Eerste week februari wordt door school besloten of de 
buitenlandstage al dan niet door kan gaan.



Erasmus subsidie

Alleen voor stage binnen Europese Unie. Voor Engeland 
wordt geen subsidie meer verstrekt vanwege Brexit.

Mw. Rutgers geeft t.z.t. een voorlichting aan alle 2e

jaars studenten die naar het buitenland willen over de 
subsidieaanvraag en bijbehorende documenten.

Subsidie alleen voor reiskosten, accommodatie en 
levensonderhoud (eten en drinken indien van 
toepassing)
Niet voor privé aankopen als kleding en luxe artikelen!



Procedure subsidie aanvraag

Vooraf via mw. Rutgers aangeven naar welke land je 
gaat en of je gebruik wilt maken van de subsidie.

Verplichting tot volgen volledige procedure, anders 
geen uitbetaling! Uiterlijk 8 weken voor vertrek 
aanvraag indienen.

In alle gevallen: 

- OV tijdelijk stopzetten

- Mogelijkheid om  voor je buitenlandperiode een 

uitwonende  beurs aan te vragen, dit gaat via DUO.



Voorbeeld subsidie 2019-2020

Vaste reiskostenvergoeding op basis van afstand bij 
eigen vervoer.
1-499 km € 180,00
500-1999 km € 275,00
>2000 km € 360,00

Vergoeding reiskosten op basis van vlieg-/treintickets

Maximale vergoeding accommodatie voor periode 6 
weken is € 1600,00 op basis van bewijs (dus bv  
huurovereenkomst)



Data 

Inleverdatum gegevens stagebedrijf op website Aeres 
Emmeloord vóór 7-2-2022
Inleverdatum getekende pok: 29-3-2022

Niet tijdig ingeleverd, geen blokstage/buitenlandstage

Aanvraag Erasmus vóór 21 maart 2022

Uiterlijk 19-04-2022 moet ook het dagstageadres voor 
klas 3 zijn ingeleverd



Bespreekpunten door 
studieloopbaanbegeleider

• Rol van de mentor

• Schoolregels

• Lestijden

• Schoolsysteem Eduarte

• Gemiste toetsen

• Informatie website



De rol van de slb’er?

• 1e Aanspreekpunt vanuit school

• Communicatie graag via de mail (“noodgevallen” via 
mobiel/school)

• Wijzigingen van gegevens 
(adres/mail/telefoon/mobiel) graag z.s.m. doorgeven 
aan slb’er/administratie

• Verwachtingen vanuit ouders?



• Ziek melden voor 09.00 uur (ook op stagedagen)

• Verlof; tandarts, rijexamen etc. persoonlijk bij dagcoördinator
(of VEP/RUJ)

• Te laat komen; deur dicht, geen toegang tot de les. Volgende 
les weer toegang

• Uit de les gestuurd; opvolgen aanwijzing docent, ‘gele kaart’ 
dagco eventueel melden bij VEP/RUJ

• Buspas; alleen voor lesuur 8.15 en/of 16.00 (richtlijn om 18.00 
uur thuis kunnen zijn) Student kan via mail aanvraag indienen 
bij RUJ

• Vakanties/schoolplanning. Bij afwijkend verlof, langer dan 2 
dagen, 3 maanden van te voren schriftelijk aanvragen bij dhr. 
Dijk (locatiedirecteur).

• Verkeer rondom school

• Roken

Schoolregels



Lestijden
1e uur;     8.15-9.00

2e uur;     9.00-9.45

Pauze

3e uur;   10.00-10.45

4e uur;   10.45-11.30

Pauze

5e uur;   12.00-12.45

6e uur;   12.45-13.30

Pauze

7e uur;   13.45-14.30

8e uur;   14.30-15.15

9e uur;   15.15-16.00

10e uur; 16.00-16.45



Eduarte

• Digitaal systeem voor cijfers / notities / absentie etc.

• Eduarte/Rooster app ➔ studenten hebben een inlogcode 
gekregen om in app cijfers / absentie / rooster (wijzigingen) te 
kunnen zien. 

• Ouders via inlogcode van de student

• Inloggen ➔ Rooster / cijfers / schoolmail

• Cijfers bekijken via laptop/pc.



Gemiste toetsen?

• Toets met geoorloofd verzuim gemist = inhalen i.o.m. docent.

- Tot die tijd komt er een tijdelijke 1,1 te staan.

• Toets met ongeoorloofd verzuim gemist = automatisch een 1,0

• 1,1 Tijdelijk & 1,0 Vast 

• Per jaar 2 herkansingen ➔ 25 mei 2021; 2 Herkansingen

• Cijfer van de herkansing telt.



• Opleidingsbrochure
• Mijn aeres

schoolmail
itslearning
studiegids mbo

• Belangrijke data
• Downloads
https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/mijn-aeres

Website

https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/mijn-aeres

