Algemene afspraken voor studenten
Stageplanning
Indien jullie geen rooster ontvangen van jullie stagemonitrice, mogen jullie steeds op voorhand
contact opnemen met de afdelingscoördinator van jullie stageafdeling. De gegevens van de
afdelingscoördinatoren zijn terug te vinden op de website.
1ste stagedag
Het uur van aankomst op de eerste stagedag krijgen jullie via je stagemonitrice of de
afdelingscoördinator van jullie stageafdeling. Meestal worden jullie verwacht aan het onthaal tenzij
anders is afgesproken. De hoofdingang is gelegen aan Kloosterhof 1, een zijstraat van de
Kloosterstraat in Neerpelt.
Parking
Er is geen parking voorzien aan het WZC. Indien jullie met de wagen komen, kan deze geparkeerd
worden zonder parkeerschijf in de Teutenlaan of de Norbertinessenlaan (gedeeltelijk na het
rondpunt).

Hoofdingang Kloosterhof

Uniform
Jullie zorgen zelf voor een uniform en stevig, gesloten schoeisel.
Kledingkastjes
Er zijn kledingkastjes met code voorzien voor de studenten. Je kan de code steeds vragen aan je
afdelingscoördinator. Indien de kastjes volzet zijn, is er ook een rek met kapstokken voorzien om je
kleding op te hangen. Gelieve je schoenen boven op de kledingkast te zetten of boven op de rek.
Rugzakken mogen mee naar de afdeling genomen worden.
Pauze
De pauzes zijn afhankelijk van de afspraken met de school. Je kan tussen 10 en half 12 een tas gratis
een tas soep nemen. Je mag als student in de grootkeuken een koek en limonade gaan vragen tijdens
de pauze. Pauze wordt genomen in de “wintertuin”, gelegen in de buurt van het kapsalon en de
grote zaal.
Een gouden tip: laat je GSM in je rugzak en praat met je toekomstige collega!
Roken
Hier gelden de afspraken die op school gemaakt zijn. Indien roken is toegestaan door de school, dan
vragen wij om te roken op de plaatsen waar dit is toegestaan:
-

Ingang gebouw Onderwijslaan (’t Zand, ’t Rozeke, ’t Riet en ’t Gehucht)
Buiten aan de “wintertuin” waar de pauzes doorgaan
Rookruimte binnen, gelegen bij het cafetaria

Gelieve niet aan de hoofdingang te roken.
Beroepsgeheim
Gelieve geen foto’s en namen op facebook te plaatsen van onze bewoners. Respecteer hun privacy.

