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BEDRIJFSSTAGE VOOR
LEERKRACHTEN IN AMSTERDAM
VAN 18 TOT 25 APRIL 2015 TROK COIFFURE.ORG
BY UBK/UCB VOOR DE DERDE KEER MET
EEN DELEGATIE LEERKRACHTEN NAAR
AMSTERDAM. SPIJTIG GENOEG WAREN
MAAR DRIE LEERKRACHTEN VAN DE PARTIJ
OM ZICH TE VERDIEPEN IN HET NEDERLANDS
ONDERWIJSSYSTEEM EN OM STAGE TE
LOPEN BIJ VERSCHILLENDE GERENOMMEERDE
KAPPERS. KORTOM, EEN AANRADER VOOR
ALLE LEERKRACHTEN. HIERONDER KAN JE HUN
GETUIGENISSEN LEZEN.

MIMI THYS, KOSH HERENTALS
Leren, oefenen, uitproberen, vernieuwen, zien,
gedrevenheid en passie voor het vak … Dat zijn
de dingen die ik hoopte te ontdekken tijdens de
buitenlandse stage en ik heb ze ook gezien op
al mijn stageplaatsen. Als leerkracht wil ik niet
stilvallen, niet afgeschreven worden. Ik wil nieuwe
technieken leren, uitproberen en ook doorgeven.
De spirit van het vak, uit je comfortzone stappen
en weer zelf opleiding krijgen, leek me dan ook
iets voor mij. De buitenlandse stage is verreikend
geweest. Alle leerkrachten moeten zeker
overwegen om dit te doen.

GIEL DE PAEPE, PIHS GENT
Je bent leerkracht haartooi en wil je grenzen
verleggen. De buitenlandse stage in Amsterdam is
een meerwaarde voor iedere leerkracht. Je krijgt
een heuse rugzak vol nieuwe ideeën en technieken
mee naar huis. Mijn manier van lesgeven bevindt
zich op een nieuw niveau en ik pluk er zeker de
vruchten van, net als mijn leerlingen.

Dit najaar trekken we naar Londen. Interesse?
Hou onze website in de gaten!
Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking met ANKO en de steun van het Europese Leonardo da Vinci Programma.

DORINE DELAMEILLEURE,
VISO ROESELARE
Deze buitenlandse stage is voor mij het beste
wat mij dit schooljaar is overkomen. Ik ben
heel blij dat ik deze beslissing heb genomen.
Net wat ik nodig had. Ik raad het dan ook elke
leerkracht ten stelligste aan!
Mijn stagedag bij herenkapper Marc Van
De Hare was zéér leerrijk. Een kapsalon
waar een aangename ontspannen sfeer
heerst. Er komen enkel mannen dus komt
er ook alleen mannenpraat aan bod, zoals
auto’s, fotografie, sport … Ik zou er als
werknemer kunnen aarden. De uitspraak
van Jeremia, rechterhand van Marc, zal mij
altijd bijblijven: “Dit is mijn tweede thuis.”
Ik heb gezien hoe de contouren van de
herensnitten zéér precies en zuiver werden
uitgewerkt met tondeuse en/of schaar, echt
vakmanschap! Ik voelde mij ook vereerd
toen ik een baard mocht zetten onder
het toeziend oog van Marc en Jeremia. Ik
kreeg er handige tips, o.a. het gebruik van
baardolie i.p.v. scheerzeep voor het zetten/
scheren van de baard. Indien je hier een
paar maanden stage zou kunnen lopen
en zo het herenkappen volledig onder de
knie zou krijgen, zou dat een fantastische
meerwaarde zijn. 

