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Atelier 1 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  

De komende tijd begeleidt u één van onze studenten tijdens zijn atelierdagen in de lagere school. 
Wij waarderen uw deskundige begeleiding en het feit dat u meewerkt aan een toekomstgerichte 
opleiding. Daarom danken wij u graag, ook in naam van onze studenten, voor uw actieve inbreng. 

De student overhandigt u bij de start van de atelierdagen een document waarop u een overzicht 
vindt van de opdrachten die hij moet uitvoeren. U vindt er ook een aantal algemene 
uitgangspunten bij de manier van samenwerken die we graag voorop stellen.  
 
De student zal u ook een begeleidingsschrift overhandigen, waarin u dagelijks uw open en eerlijke 
feedback kunt noteren. Dit is in de eerste plaats voor de student maar ook voor ons van 
fundamenteel belang om het leerproces correct te kunnen opvolgen. Mogen we u vragen dat u op 
het einde van deze periode, onder de feedback van de laatste atelierdag (17/12/2018), dit schriftje 
dateert en handtekent? Alvast hartelijke dank daarvoor! 
 
Studenten hebben aan het begin van hun opleiding nog veel tijd nodig om activiteiten en lessen 
voor te bereiden. In het licht daarvan vragen we u om opdrachten en lesonderwerpen tijdig aan de 
student te bezorgen, zodat hij/zij voldoende tijd heeft om zich grondig voor te bereiden. Dank 
om hier rekening mee te houden! 
 
Overleg tussen opleiding en Smart-scholen vinden wij van cruciaal belang. Daarom nodigen wij u 
graag uit op de Smart-dagen voor de klasmentor, een evenement met workshops op onze campus. 
Een uitnodiging en programma volgen nog, maar noteer alvast de data in uw agenda: 26 november 
2018 en 16 mei 2019, telkens van 10.00  tot 16.15 uur.  
 
Wij beseffen dat veel competenties alleen bereikt kunnen worden door ze te verkennen en toe te 
passen in reële professionele contexten. Wij danken u dan ook graag voor de kansen die u daartoe 
biedt! 

Met collegiale groeten, 

 

Kaat Delrue      Veerle Amelinckx 

Opleidingsdirecteur     Opleidingscoördinator stage 


