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Stageovereenkomst
Tussen de ondergetekenden
Het bedrijf
of Organisatie
Adres :
Tel :

Fax:

Departement :
Vertegenwoordigd door
Mijnheer/Mevrouw

Functie :
Email

Mijnheer Emmanuel de Tournemire
Directeur van EEB3

Europese School Brussel III
Triomflaan 135
1050 Brussel

Telefoon 02/6294700

Fax: 02 / 629 47 92

Mevrouw/Mijnheer
Adres:

Tel / Fax
Geboren te

GSM
Email

Leerling aan bovenvermelde school
In de klas …………

van het middelbaar onderwijs.

De minderjarige leerling is vertegenwoordigd door (naam en adres van de verantwoordelijke
persoon) ______________________________________________

Is het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Het bovengenoemd bedrijf aanvaardt om eerder vermelde leerling van de Europese School Brussel III in dienst te
nemen in het kader van een stage.
Artikel 2
Het bedrijf aanvaardt om de nood aan opleiding van de leerling in acht te nemen bij het kiezen van de opgelegde
taken.
Het bedrijf gaat ermee akkoord de leerling op een correcte manier te behandelen.
Artikel 3
De stage zal plaatsvinden van maandag ____________ tot vrijdag ___________ inbegrepen.
Een normale werkdag begint om ___________ uur en eindigt om ___________ uur.
Artikel 4
De stagemeester (contactpersoon) binnen het bedrijf is:
Mevrouw/Mijnheer _______________________________________________
(Email: ____________________________________________________)
Artikel 5
De verantwoordelijke leerkracht, coördinator binnen de school is Mevr. M. Fouseka (marifouse@gmail.com).
Artikel 6
Het bedrijf zal de directie van de school op de hoogte brengen bij eventuele afwezigheid van de leerling en/of
gelijk ander probleem dat zich kan voordoen tijdens het verloop van de stage.
Artikel 7
De verantwoordelijke leerkracht zal het bedrijf op de hoogte brengen van gelijk welk probleem dat zich kan
voordoen tijdens het verloop van de stage.
Artikel 8
In het kader van de uitvoering van dit contract blijft de leerling volledig onder de verantwoordelijkheid van de
school waar zij/hij is ingeschreven. Er bestaat tussen haar/hem en het bedrijf geen enkel contract van langdurige
indienstneming.
Deze situatie leidt tot het volgende:
• De leerling blijft volledig onder het schoolstatuut en wordt als gevolg niet beloond voor zijn diensten.
• De leerling wordt tijdens gans het verloop van zijn/haar stage en onder de voorwaarden van huidig
contract verzekerd volgens de condities van de schoolverzekering.
Het bedrijf moet er op toezien zelf een verzekering te nemen die haar verantwoordelijkheden dekt.
(verklaring van de laatste zin van artikel 8 van de stageovereenkomst.)
Alle bedrijven beschikken over een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” voor hun personeel.
Het feit een student voor een stage te aanvaarden verandert niets aan het contract dat het bedrijf ondertekend heeft
met zijn verzekeraar.
Het is voldoende, normaal gezien, om gewoonweg aan de verzekeringsmaatschappij te melden dat er een student
een stage volgt op dat moment.
De verzekeringsmaatschappij van het bedrijf dekt onze leerling voor elk evenemenent dat zich zou kunnen
voordoen en dat te wijten zou zijn aan een expliciete vraag of een opdracht gegeven door zijn ondernemer of
vertegenwoordiger.
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Artikel 9
Het bedrijf is verplicht de eventuele uitgaven die de leerling maakt op uitdrukkelijk bevel en onder het gezag van
de onderneming te vergoeden.
Artikel 10
De onderneming is verplicht om de directie van de school en/of de dienst Welzijn en Veiligheid te verwittigen bij
gelijk welk probleem van medische aard dat aan het licht zou komen tijdens de duur van de stage.
Artikel 11
De stagiaire verbindt er zich toe zich te houden aan de regels die op dat moment in het bedrijf van toepassing zijn
en hij/zij is verplicht rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften van de onderneming.
Hij/zij is alsmede verplicht de regels inzake geheimhouding, welke van toepassing zijn op alle personeelsleden, te
respecteren.
Artikel 12
Het bedrijf of de school heeft het recht om dit contract te beëindigen, mits voorafgaand overleg. Alle partijen
dienen op voorhand verwittigd en gehoord te worden.
Artikel 13
Zonder invloed te hebben op de verschillende artikels van huidig contract blijven de bijzondere voorschriften die
gelden tussen scholen en bedrijven van toepassing. Deze voorschriften zijn eventueel bij huidig document
toegevoegd.
Opgemaakt in 3 exemplaren, datum _______________________________________________

Voor de onderneming
Gelezen en goedgekeurd

stempel onderneming

Voor de school
Mijnheer Emmanuel de Tournemire
Gelezen en goedgekeurd

stempel van de school

Handtekening van de leerling
Gelezen en goedgekeurd

Handtekening van de verantwoordelijke (voor een minderjarige leerling)
Gelezen en goedgekeurd
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