
 
 
 
Brief 2:  Buitenlandse stage 7 kinderzorg - Afspraken en programma Portugal 
 
7 kinderzorg Buitenlandse stage - Afspraken en programma in Portugal 
 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
Beste leerling 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken i.v.m. de 
buitenlandse stage Portugal. Van 23 mei tot 3 juni gaan we op buitenlandse stage in 
Portugal. Hier volgt de algemene informatie en afspraken: 
 

Gegevens verblijfplaats: Nice Way sintra Hostel 
Rua Sotto Mayor, 22 
2710-628-Portugal 

T. (00351)219 249 800 
email: info@nicewaysintra.com 

 
Begeleider:   

mevr. P. Peeters, stageleerkracht, Gsm +32 494 276 842  
mevr. K. Leus, stageleerkracht, Gsm: +32 496 561 831 

 dhr. R. Vinckx, TAC, Gsm: +32 496 236 530 
 
 
Bagage: beperk je bagage, er mag maar maximum 15 kg worden 

meegenomen. De leerlingen zullen aangepaste kledij moeten 
meenemen aangezien het warm kan zijn in Portugal. Hiervoor 
verwijzen we naar onderstaande lijst. We verwachten dat je net 
zoals tijdens de stage in België, gepaste kledij draagt. 

 
Niet vergeten: identiteitskaart, medicatie (indien nodig), materiaal voor de 

uitvoering van je stageopdrachten + volledige stagebundel, 
beroepskledij.  Breng géén waardevolle spullen mee (eigen 
verantwoordelijkheid bij verlies/diefstal of beschadiging). 

 
Kostprijs:  de kostprijs bedraagt €300 voor 12 dagen en 11 nachten in 

appartement met ontbijt, vliegtickets en verzekering 
inbegrepen.  De leerlingen krijgen middagmaal aangeboden op 
school. Het avondmaal en eventuele trips worden echter nog 
door de leerling betaald.  

 
Reistraject:  vertrek: 07:35 Brussel -  aankomst: 09:30 Lissabon 
                                              Vertrek: 17:30 Lissabon – aankomst: 21:15 Brussel 
 
Roken:    niet toegestaan tijdens de activiteiten. 
 



Alcohol: in geen geval wordt misbruik van alcoholische dranken 
toegestaan.   

 
Gsm: persoonlijk gebruik tijdens de activiteiten niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
 
Wat meenemen: 
 

- Kleine rugzak om mee rond te lopen is verplicht 
- Slaapkledij 
- Toiletgerief (shampoo, borstel, douchegel, tandenborstel, ...) 
- Handdoeken – washandjes 
- Zwemgerief 
- Stevige wandelschoenen 
- Regenjas 
- Warme pull 
- T-Shirts 
- Broek 
- Kousen 
- Ondergoed 
- Zonnebril en zonnecrème 
- Schrijfgerief 
- Portemonnee voor op jullie lichaam 
- Gsm, IPad, mogen jullie meenemen maar wij zijn niet verantwoordelijk voor 

verlies 
- Zakgeld, persoonlijk afhankelijk van je levensstijl 15 à 20 € per dag.  
- Identiteitskaart 
- Papieren van de mutualiteit 
- Persoonlijke medicatie 
- Basis EHBO: pijnstillers hoofdpijn, maandstonden, pleisters, buikgriep, 

overgeven, ..) 
- Materiaal activiteiten 

 
De verhalen van onze buitenlandse stagen kan je volgen op onze Facebook. Wij hopen op 
een leuke en leerrijke ervaring voor de leerlingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Toon Proesmans     Pascale Peeters, Kristel Leus, Rik Vinckx  
Directeur     Reisverantwoordelijken 
  


