
 

 

 
3 mei 2018 

 
 
Buitenlandse stage PORTUGAL voor 7KIZ  
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Hier volgt de algemene informatie en afspraken i.v.m. de stage van 28 april 2019 tot 10 mei 2019 in 
Portugal.  
 
Begeleiders:   mevr. K. Leus    +32 494 27 68 42 
    mevr. P. Peeters   +32 496 56 18 31 
 
Gegevens verblijfplaats: Rua da Pendôa 12 (verblijfplaats lln) &  Rua Gil Vicente 20 R / c 
 
Bagage: beperk je bagage, er mag maar maximum 23 kg worden 

meegenomen. De leerlingen zullen aangepaste kledij moeten 
meenemen (zie weersvoorspellingen). We verwachten dat je net 
zoals tijdens de stage in België, gepaste kledij draagt. Geen 
vloeistoffen in je handbagage (parfum, deodorant, ...). 

 
Niet vergeten: identiteitskaart, Europese ziekteverzekeringskaart, medicatie (indien 

nodig), materiaal voor de uitvoering van je stageopdrachten + 
volledige stagebundel, beroepskledij (T-shirt). Breng géén 
waardevolle spullen mee (eigen verantwoordelijkheid bij 
verlies/diefstal of beschadiging). Voorzie voor de eerste dag een 
lunchpakket, zakgeld. 

 
Kostprijs:  €300 (via schoolrekening) + maaltijden ter plaatse zijn zelf te 

bekostigen 
 
Reistraject heenreis:  Samenkomst aan de inkomhal van Brussels Airport om 15 uur 

 
Reistraject terugreis:  

 
Roken:    niet toegestaan tijdens de activiteiten. 
 
Alcohol: in geen geval wordt misbruik van alcoholische dranken toegestaan.   
 
Gsm: persoonlijk gebruik tijdens de activiteiten niet toegestaan + vergeet 

je oplader niet. 



 

 

 
 
 
Wat zeker meenemen? 
 
 

  Kleine rugzak/handbagage om mee rond te lopen (is verplicht) 

  Lunchpakket voor de eerste dag 

  Slaapkledij 

  Toiletgerief (shampoo, borstel, douchegel, tandenborstel, haardroger ...) 

  Handdoeken – washandjes  

  Zwemgerief 

  Stevige wandelschoenen!! 

  Gemakkelijke schoenen voor stage en huispantoffels (verplicht op de stageplaats) 

  Regenjas / paraplu 

  Jas (voorzie je op mogelijk nog koud weer: muts, handschoenen, sjaal) 

  Warme pull / gewone trui 

  T-Shirts 

  Broek(en) 

  Beroepskledij: t-shirt 

  Kousen en warme sokken 

  Ondergoed 

  Zonnebril en zonnecrème  

  Schrijfgerief 

  Zakgeld is afhankelijk van je levensstijl + maaltijdkeuze 

  Identiteitskaart (geldigheidsduur nakijken) 

  Papieren van de mutualiteit (Europese ziekteverzekeringskaart) 

  Persoonlijke medicatie (met toestemmingsbrief van de huisarts) 

  Basis EHBO: pijnstiller, maandverband, pleisters, anticonceptie 

  Materiaal stage-activiteiten  

  Werkbundel Portugal 

  Gsm, IPad, laptop, laders ...   

   

  

  

 
 
 



 

 

 
Reisprogramma 
 

Zondag 28/04/2019 

15.00 Samenkomst aan de inkomhal van Brussels Airport 
Vluchtgegevens 

 
18.50 Aankomst / regeling huurwagen / verblijfplaatsen 
20.00 Avondeten  

 
Maandag 29/04/2019  

07.00  Wekdienst 
07.30 Ontbijt  
08.00 Rondgang + kennismaking stageplaatsen (Observatiestage) 
16.00 Einde stage 
17.30 Opfrissen en evaluatie 
18.00 Avondmaal en activiteit 

 
 
Dinsdag 30/04/2019 t.e.m. vrijdag 5/05/2019 (1/5/2019 = Vrije dag) 

07.00  Wekdienst 
07.30 Ontbijt  
08.00 Stage 
16.00 Einde stage 
17.30 Opfrissen en evaluatie 
18.00 Avondmaal en activiteit 

 
 
Zaterdag 6/05/2019 en zondag 7/05/2019 

9.30 Wekdienst 
10.00 Ontbijt 
10.00 - 12.00 Activiteit  
12.00 Lunch 
13.00 - 17.00 Activiteit 
17.30 Opfrissen  
18.00 Avondmaal  

 
 
Maandag 8/05/2019 t.e.m. vrijdag 12/05/2019 

07.00  Wekdienst 
07.30 Ontbijt  
08.00 Stage 
16.00 Einde stage 
17.30 Opfrissen en evaluatie 
18.00 Avondmaal en activiteit 



 

 

 
 
Vrijdag 12/05/2019 

07.00  Wekdienst 
07.30 Ontbijt  
08.00 Stage 
16.00 (17.00) Einde stage (+ afscheid) 
18.00 Vertrek luchthaven 
Vluchtgegevens 

 
23.25 Aankomst Brussels Airport (leerlingen worden afgehaald door de ouders) 
 

 
 
De verhalen van onze buitenlandse stage kan je volgen op onze Facebookpagina 7KIZ@Sintra2019  
 
 
Wij hopen op een leerrijke ervaring voor de leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
T. Proesmans   E. Adriaens    P. Peeters – K. Leus 
Directeur   Pedagogisch directeur   De begeleidende leraren
  


