Protocol taken stagiaires

Taken stagiaires:
Ten eerste moet een stage een gezellige periode worden. Leerlingen komen voor
het eerst in een grote mensen wereld. Het is belangrijk dat je hierin jezelf niet
vergeet. Leer ze ook papegaaien en zeggen wat je ziet en doet.
Alle werkzaamheden eerst samen doen alvorens ze zelfstandig te werk gaan.
Sommige werkzaamheden meerder malen voordoen.
Houding is het aller belangrijkst. Eigen initiatief dit positief benoemen.

1ste jaars: kijken dat de bakjes goed staan –ook de kleine bakjes op commode-tasjes leeghalen – fruit maken -- afwassen – toiletten -- gang opruimen – helpen bij
activiteiten [denk aan plakpotjes, voorbereidend knippen, kwasten schoonmaken ed.]
– schoentjes aandoen – buiten meehelpen fietsjes ed uit het schuurtje rijden –
zandbak openen – broodmaaltijd voorbereiden – ramen zemen – einde van de dag
buiten opruimen – vloer meehelpen – warme maaltijd mee opruimen -- ramen sluiten
– glas blik zakken papier legen – poppen aankleden – speelgoed op zijn plaats –
wagens in--uit de slaapruimte – let op !!!!! onder de kapstokken zo leggen dat de
bakjes passen – flesje maken [niet twee tegelijk !!! --]

Einde eerste jaars: kinderen aan tafel meehelpen met fruit en warm eten –
verjaardagwerkje maken – meekijken verschonen – activiteit 3 plussers groepje van
4 – bij grote activiteiten [bijv. afscheid van een kind] onder begeleiding in de
knuffelbak kind de fles geven en wat grotere een fruithap.
Laat de leerling bij bv. Schoonmaken van toiletten een Starr-verslagje maken,
bespreek dit en dan zelfstandig laten doen.
Dit mag gerust een maal in de twee weken, iedere keer een ander activiteit.

2de jaars: Tot de herfstvakantie mee laten kijken bij verschonen en opbed leggen.
Ook hierover een verslagje en daarna onder begeleiding dit laten doen. Gaat dit
goed dan in overleg met collega’s zelfstandig laten doen.
Activiteiten met een groepje van 4 kinderen – 3 baby’s – bedenken bespreken en
uitvoeren. Raamdecoraties meemaken en-of bedenken. Einde van het jaar met 6
kinderen

Als de stagiaire duidelijk een groep kan pakken haar meer een plaats geven aan
tafel. Kinderen de flesgeven en fruithapjes.
Om de week een activiteit bedenken en uitvoeren bijv. knutsel/beweeg/voorlees/dans
wat bij ons thema hoort of vanuit school.

Na het maken van een starverslag in positief is gevonden:
Na 4 weken stage:Voeding maken en geven voor kinderen tot anderhalf jaar//
Na 8 weken stage: kinderen verschonen. Let wel op bij erg beweeglijke kinderen.
!!!!!!!!!Leidsters….hier alert op zijn deze kinderen stagiaires na meer ervaring dit laten
doen. !!!!!!!!!!Stagiaires……………..ook zelf aangeven als je dit nog moeilijk vindt

3de jaars: Dit zijn vaak “nieuwe”stagiaires die in hun blokstage moeten wennen.
Ook wij willen hierover een goede indruk krijgen. Na de herfstvakantie is het wel de
bedoeling dat zij alle werkzaamheden moet weten. Tot de kerst nog meehelpend en
daarna moet je je als leidster steeds meer terugtrekken en zelf de huishoudelijke
werkjes zoeken. Overdrachten altijd nalezen en de ouders ook altijd zelf even
aanspreken. JIJ HEBT ALTIJD DE EINDVERANTWOORDING

Hoge boxen en bedjes moeten de 3 de jaarstagiaires altijd aan je vragen zodat zij dit
onder begeleiding/toezicht uitvoeren.

