
  
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
Beste student,  

 
We bezorgen je graag de nodige informatie over de start van het schooljaar op 1 

september 2020. 

 
 

Administratie voor nieuwe studenten in alle modules 

 

Je bezorgt ten laatste op dinsdag 1 september volgende documenten aan het 
studentensecretariaat (tenzij je dit al deed bij inschrijving):  

• Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde). 
• Een kopie van je diploma secundair onderwijs of van je getuigschrift van het 2e 

leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs of van het 7e jaar BSO. 

• Als je geen diploma van de 3e graad secundair onderwijs hebt, bezorg je een 
kopie van je getuigschrift van de 2e graad secundair onderwijs (dit geldt niet voor 

buitenlandse studenten). 
• Buitenlandse studenten bezorgen een kopie van het NARIC-document van 

gelijkwaardigheid van het diploma.  
Als je deze documenten niet aan de school bezorgt, is je inschrijving niet volledig. We 

kunnen je dan op het einde van de module geen deelcertificaat of diploma uitreiken. 
Breng dit dus op tijd in orde.  

Je mag deze documenten ook scannen en mailen naar secretariaat@stfran.be. 

 

Start schooljaar 

 
Alle modules starten op dinsdag 1 september 2020.  

• Module 1  
We verwachten je om 9 uur op school (einde 11u40). 

 We voorzien die dag kennismaking. Je hoeft nog niets mee te brengen. 
• Module 2, 3 en 4  

We verwachten je om 9u30 op school (M3: einde om 11u40; M2 en M4: einde om 

12u30). 
We voorzien die dag kennismaking en stagevoorbereiding. Je hebt ook al les. Breng 

dus de nodige cursussen mee.  
• Module 5  

We verwachten je om 10u op school (M5A-B-C: einde 11u40; M5E-F: einde om 
12u30). 

We voorzien die dag kennismaking met je coach en stagevoorbereiding.  
 

 

Les 

 

De lessen gaan door op maandag, donderdag en vrijdag van 8u tot 16u. Op dinsdag en 
woensdag van 8u tot 11u40. Vanaf eind augustus vind je de lesroosters op 

Smartschool (digitaal leerplatform). Nieuwe studenten ontvangen hiervoor een login op 
de eerste schooldag.  

 



  
 

Stage 

 

• Module 1 
Je doet 6 weken stage in een woonzorgcentrum. Je kan tijdens deze stageperiode 2 

weekendstages krijgen volgens de behoefte van de afdeling. Je krijgt hiervoor 
recuperatiedagen. Je werkt tijdens de stage 7u36 per dag.  

• Module 2, 3, 4 en 5 
Je kan per stageperiode 1 op 2 weekendstages krijgen volgens de behoefte van de 

afdeling. Je krijgt hiervoor recuperatiedagen. Je werkt tijdens de stage 7u36 per dag.  
• Module 5 

Je kan per stageperiode naast weekendstages ook 3 nachtdiensten krijgen. De 
dienst legt deze vast in samenspraak met jou en je stagebegeleider. 

 

 

Aankoop studiemateriaal 

 
Laptop 

Vanaf 1 september 2020 verwachten we dat elke student in module 1 een eigen laptop 
heeft. Omwille van de uniformiteit en de goede en snelle service raden we je sterk aan 

om een laptop aan te kopen of te huren via het systeem dat de school aanbiedt via 
Signpost. Je kreeg hierover al de nodige informatie via de ‘Infobrochure laptop Stfran.’. 

Je vindt deze informatie ook terug op Smartschool, 4 ICT. Voor studenten uit module 1 

zijn de cursussen enkel digitaal. We voorzien geen cursussen op papier. 
Ga voor het bestellen van de laptop via volgende link naar de webshop van onze school: 

https://byod.academicshop.eu/stfran. Let op: Op het bestelformulier worden ook de 
gegevens van de ouders gevraagd. Dit is niet nodig als je 18 jaar bent of ouder. Dit kon 

Signpost niet aanpassen. Je mag gewoon 2x jouw gegevens invullen, zowel bij de sectie 
‘Gegevens leerling’ als bij de sectie ‘Gegevens ouder’.  

 
Voor elke klas in module 1 wordt er een infosessie gepland rond het opstarten met de 

nieuwe laptop:  

• module 1A: dinsdag 1 september om 12u  
• module 1B: dinsdag 1 september om 13.30u 

• module 1C: woensdag 2 september om 12u 
• module 1D: woensdag 2 september om 13.30u. 

 
Studenten uit module 2, 3, 4 en 5 krijgen ook de mogelijkheid om via Signpost een 

laptop aan te kopen of te huren. In module 5 wordt er zeker ook verwacht dat je een 
laptop hebt. 

 

Module 1, 2, 3 en 4: aankoop studiemateriaal 
Alle studenten die starten in module 1, 2, 3 of 4 worden verwacht op het gezamenlijk 

aankoopmoment op maandag 31/8 tussen 9-12u voor de aankoop van het nodige 
studiemateriaal, zoals cursussen (niet voor module 1), handboeken, stagebenodigdheden 

en uniformen. Als je zelf niet aanwezig kan zijn, laat je iemand anders langs komen. Je 
betaalt dit bedrag ter plaatse met bancontact of opleidingscheques. 

 
Hieronder vind je de maximumbedragen voor de aankoop van het studiemateriaal. Alle 

bedragen zijn exclusief huur of aankoop van een laptop. Op het einde van elke module 

volgt er nog een afrekening. 
 

Module 1 € 390 

Module 2 € 120 

Module 3 € 145 

Module 4 € 130 

 

https://byod.academicshop.eu/stfran


  
 

Als je een nieuwe student bent in onze school, nemen we tijdens het aankoopmoment 

ook een foto voor je studentenkaart. Als je zelf niet aanwezig kan zijn, nemen we de 

foto op de eerste schooldag. Meld je hiervoor aan bij Katrien Geboers op het secretariaat. 
 

Module 5 
In module 5 wordt er enkel digitaal gewerkt. Je hoeft dus niet naar het gezamenlijk 

aankoopmoment te komen. Je krijgt je stagemap op de eerste lesdag. Die wordt 
verrekend via de factuur van het 2de semester.  

 
Bijkomende aankopen voor nieuwe studenten die starten in module 2, 3, 4 of 5 

Startpakket stage (mappen, badge, groeiboeken) € 35.00 

Uniform: 1 broek en 1 vest € 50.00/uniform 

Handboeken  

• Carpenito 
• Medisch zakwoordenboek (Coëlho) 

• Snelgids medicijndosering  

 

€ 64,00 
€ 40.00 

€ 17.00 

Voor studenten uit module 1 zijn deze prijzen inbegrepen in het maximumbedrag van 
390 euro. 

 
 

Infosessie voor nieuwe studenten in module 2, 3, 4 of 5 

 

Voor nieuwe studenten die (her)starten in module 2, 3, 4 of 5 voorzien we extra 
infosessies.  

• Info over stage: 4 september of 21 september van 12u-12u30    

• Info over les: 21 september of 8 oktober van 12u-12u30  
 

 

Herhalingslessen  

 
Door de Coronacrisis konden een aantal praktijklessen in het schooljaar 2019-2020 niet 

op de gewone manier plaatsvinden. Daarom bieden we bij de start van het nieuwe 
schooljaar een aantal verplichte of vrijblijvende herhalingslessen aan. 

 

• Verplichte bijscholing 2E en F (M1E en 1F in 2019-2020) rond ergonomie en EHBO 
op dinsdag 1/9 van 12.30-16u.   

• Vrijblijvend skillslab M3ABCD (M2 in 2019-2020): opfrissing technieken op 
maandag 31/8 van 12.30-16u. 

M2A en 2B in 2019-2020: wondzorg en compressietherapie 
M2C en 2D in 2019-2020: compressietherapie 

• Verplichte bijscholing maagsondage M4E en 4F (M3 in 2019-2020) op dinsdag 
27/10 12u30-14u10.  

• Vrijblijvend skillslab voor 4E en 4F (M3 in 2019-2020) op donderdag 27/8 12.30-

16u voor heelkundige technieken. 
• Verplichte bijscholing voor 5ABC (M4 in 2019-2020) voor blaassondage  

Dinsdag 8/9 12.30-16u 5AB  
Dinsdag 22/9 12.30-16u 5C  

Dit geldt als verplichte bijscholing in M5. 
 

 
 

We wensen je een goede start! 

 
 

Katrien Staessens 
Directeur  


