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           Lesbespreking stage OF2 BaSO - LO 

Naam student:  .......................................................  

Naam observator:  ...................................................  

Onderwijsvak:  ........................................................  

Datum:  ....................  

Klas: .........................  

Uur:……………………….. 

Stageschool: ...........................................................................................  

Activiteitsdomein:  ..................................................................................  

Lesthema: ..............................................................................................  

 

 Feedback 

Beroepshouding 
Stelt voorbeeldgedrag in zijn rol als leraar: zin voor samenwerking, staat open voor 
feedback, neemt verantwoordelijkheid op, leeft afspraken na, gaat respectvol in 
interactie, toont inzet en is enthousiast, gaat deontologisch om met vertrouwelijke 
informatie  

C1 De leraar als inhoudelijk- en vakdidactisch expert 
Ontwerpt vakdidactisch een (krachtige) leeromgeving door: 

 de beginsituatie te bevragen en daarop in te spelen; 
 doelen te kiezen en te formuleren vanuit leerplandoelen en eindtermen; 
 een doordachte leerstofkeuze te maken 
 vanuit (vak)didactische principes een lesvoorbereiding te ontwerpen. 

 

C2 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 
 
Geeft een concrete, duidelijke instructie met demonstratie en hanteert een 
gerichte, heldere vraagstelling 
Begeleidt doelgericht een lesactiviteit in een krachtige leeromgeving (geeft 
feedback); 
Hanteert gepaste en afwisselende werkvormen.  
 

 

C3 De leraar als opvoeder 
Draagt bij tot een positief leerklimaat door: respectvol om te gaan met leerlingen, 
leerlingen aan te moedigen en te bevestigen, leiding te nemen en sturend in te 
grijpen, aandacht te hebben voor attitudevorming en welbevinden. 
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C4 De leraar als organisator 
Organiseert lesactiviteiten doelgericht en veilig en stemt de klasinrichting daarop af. 
Behoudt klasoverzicht. 
Bewaakt de tijd en past de les aan indien nodig 

  

C5 De leraar als innovator (en onderzoeker) 
Reflectie:  

 maakt een sterkte-zwakte-analyse vanuit systematische reflectie op het eigen 
handelen; 

Past vernieuwende, creatieve didactische werkvormen en inzichten toe 

 

C6 De leraar als teamspeler 
Gaat op een correcte manier in dialoog met medestudenten en mentoren; 
Neemt initiatief en verantwoordelijkheid binnen een team 

 

C8 De leraar als taalontwikkelende leraar en communicator 
Spreekt en schrijft verzorgd en verstaanbaar  
  (standaardtaal) 
Heeft impact met lichaam en stem. 

 

 

Synthese:  

Kwaliteiten 
 
 
 
 
 
 
 

Werkpunten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handtekening observator:  

 


