
Wie zijn wij?



Wie zijn we?



Stage in het buitenland 
Ter Groene Poorte

-> Sinds 56 jaar mogelijk
-> Sinds 2015 met Erasmussteun



Algemene coördinatie

• 2 Erasmus coördinatoren
• Erasmusteam vanuit leerkrachtenteam

Wie en wanneer?

• Einde schooljaar
• Hoofdzakelijk voor 6de en 7de-jaren



Bestemmingen

• Duitsland
• Nederland
• Frankrijk
• Spanje
• Verenigd Koninkrijk

➢ rekenen niet op partners per land, wel bekende stageplaatsen 
➢ Individuele stages – maximaal 3 personen per plaats
➢ Stageplaatsen worden ook steeds bezocht tijdens de stages



Buitenlandse stage

3 mogelijkheden:

• Op stage met Erasmusondersteuning

• Op stage zonder Erasmusondersteuning

• Een extra buitenlandstage na afloop van het schooljaar



Op stage met Erasmus



Communicatie en infosessies ouders en leerlingen

• Opendeurdag – infostand Erasmuswerking

• Infoavond bij de start van het schooljaar – presentatie en voorstelling werking

• Stagecoördinatoren – individuele gesprekken

• Communicatie naar ouders bij aanvraag – brief

• Informatie klassenraad 

• Communicatie naar leerlingen en ouders na goedkeuring – smartschool

• Organisatie door Erasmusteam

• Opvolging tijdens stage door stagebegeleiders

• Feedback na stage op terugkomdag



Aanvraag stage

• Eerste stap = contact met de stagecoördinator

• Stagecoördinator wijst de stageplaatsen toe en lanceert een Erasmusdossier

• Leerlingen vullen een document in en ouders ondertekenen de aanvraag



Na het schooljaar een extra stage

• Wil men na het schooljaar een extra stage doen met Erasmus?
• Eerste stap = e-mail naar buitenlandstage@tergroenepoorte.be

• Detailleer duidelijk wat de wensen zijn: land, plaats, specialisatie, periode

• Wij lanceren een Erasmusdossier voor jou en zetten je op weg om de stage te organiseren

• Let op: kan enkel na goedkeuring van je aanvraag en van de stageplaats door de school

• Tot maximaal 12 maanden na het afronden van je opleiding

• Voor minimaal 4 weken, maximaal 8 weken

mailto:buitenlandstage@tergroenepoorte.be


De stage gaat door. Inhoudelijk?

• Als Erasmusstudent geniet je extra ondersteuning
• Organisatorisch

• Financieel

• Ondersteuning ter plaatse

• Je hebt ook een aantal extra verplichtingen
• Contracten

• Enquêtes

• Testen



1. Reis heen en terug

• Regel en betaal je zelf

• Forfait van 180 (of 250€), wordt na de stage op je rekening gestort

• Geen bewijsstukken nodig



2. Logement ter plaatse

• Het Erasmusteam organiseert het verblijf tijdens de stage

• Duidelijke afspraken:
• Verblijf = overnachting, internet, sanitaire voorzieningen, basiscomfort.

• De school zorgt voor de betaling van verblijfskosten, rechtstreeks aan 
de verblijfplaats, voor de aanvang van de stage.



3. Algemene onkosten
• Per week stage wordt een vergoeding van 40€ gestort

• Na de stage

• Geen bewijsstukken nodig

• Voorbeeld:
• 5 weken stage = 200€

• Reiskost = 180€

• Totaal te goed = 380€ 



Wat verwachten we van de leerlingen?
1. Attitude

• “Foutloos” parcours tijdens schooljaar

• Goedkeuring van stagecoördinator

• Goedkeuring ouders

• Goedkeuring klassenraad

• Zelfstandigheid & motivatie!



Wat verwachten we van de leerlingen?
2. Voor de stage

• Goedkeuring van de ouders 
• infofiche

• Verplichte taaltest deel 1 
• link via mail

• Verplichte aanwezigheid op taallessen op school



Wat verwachten we van de leerlingen?
3. Tijdens de stage

• Extra stageopdracht
• via quickstage

• Zelfstandigheid & zelfredzaamheid

• Problemen verblijf: 
• Bij aankomst: contact noodnummer

• Tijdens stage: contact stagecoördinator



Wat verwachten we van de leerlingen?
4. Op de terugkomdag

• Verplichte taaltest deel 2 
• link via mail

• Erasmuscontract ingeven 
• ontvang je voor de stage via smartschool

• Europassdocument ondertekend bezorgen
• ontvang je voor de stage via smartschool

• Erasmusenquête invullen 



Opgelet!

• Stage onderbreken? 
• = annulatie Erasmusbeurs

• Alle gemaakte kosten terug te betalen aan de school

• (overmacht in overleg met dossierbeheerder)

• Administratie niet in orde
• = annulatie Erasmusbeurs

• Alle gemaakte kosten terug te betalen aan de school

• (nog nooit nodig geweest)

• Forfait voor reis en onkosten
• Wordt nooit betaald indien niet alle documenten met alle handtekeningen binnen zijn!

• Betaling eind augustus – indien alles in orde.



Tenslotte

• Stagebezoeken
• Ook in het buitenland

• Minstens 1 x per stageperiode en op elke locatie komt een begeleider langs.

• Verspreiding van de projectresultaten
• Onze grootste uitdaging

• Studiereizen met de klassen

• Sociale media

• Demo’s op opendeurdagen

• Verdeling opdrachten binnen andere klassen

• Gastdocenten op school

• Magazines en publicaties op school



SUCCES!


