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1 BaLO UCLL praktijk 22-23  
  

Stageplaatsen eerstejaarsstudenten  
Eerstejaarsstudenten lager onderwijs lopen gedurende het hele jaar stage in dezelfde school.  

Het eerste semester wisselen ze van leerjaar. In het tweede semester blijven ze verbonden aan een 
vaste klas. 

 

SEMESTER 1  
UITGANGSPUNT 

Tijdens het eerste semester leggen we de klemtoon op het geven van lessen die in de opleiding mee 
voorbereid worden.  Daarnaast heeft de student ruimte voor het breed verkennen van het kind in al zijn 
contexten, het verkennen van de basisschool en het beroep van leerkracht.  

Voor dit eerste semester loopt de student op vastgestelde momenten twee dagen stage in een 
derde of vierde leerjaar, twee dagen in een zesde leerjaar en twee dagen in een tweede 
leerjaar. 
 

CONCREET  

Dit betekent dat de student op deze data in de stageschool is: 

- 10/10: observeert in het 3de of 4de leerjaar  
- 24/10: participeert in het 3de of 4de leerjaar en in deze klas een les wiskunde geeft die in de 

opleiding met de student wordt voorbereid 
- 14/11: observeert in het 6de leerjaar (evt. 5de leerjaar)  
- 21/11: participeert in het 6de leerjaar (evt. 5de leerjaar) en in deze klas een les Frans geeft die in de 

opleiding met de student wordt voorbereid 
- 6/12: observeert in het 2de leerjaar (evt. 3de leerjaar) 
- 12/12: participeert in het 2de leerjaar (evt. 3de leerjaar) en in geeft in deze klas een les WO die in de 

opleiding met de student wordt voorbereid 
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SEMESTER 2 
UITGANGSPUNT 

Tijdens het tweede semester zet de student verdere stappen in het uitwerken en geven van lessen. We 
wensen dat de student het hele semester verbonden is aan een klas van het 2de, 3de of 4de 
leerjaar.  

 

CONCREET 

- 17/2: onderzoeksdag met klemtoon op beeldvorming en afstemming met de mentor 
- 2 en 3/3: onderzoeksdagen waarin de student 1 les Nederlands, 1 les godsdienst en eventueel 1 

andere les geeft 
- 16 en 17/3: onderzoeksdagen waarin de student 1 les muzische vorming en minstens 2 andere lessen 

geeft 
- 30 en 31/3: onderzoeksdagen waarin de student minstens 4 lessen geeft 
- 27 en 28/4: onderzoeksdagen vrij in te vullen 
- 15 t.e.m. 26/5: stageweek – 5 aaneensluitende dagen binnen deze periode 

 

 

Wie is de mentor van de student? 
We beschouwen de leerkracht van de stageklas van het tweede semester als de mentor van 
de student. Tijdens het eerste semester faciliteert deze mentor het traject van de student door de 
observatie- en participatiedagen met de collega’s van de andere leerjaren te organiseren. Het tweede 
semester fungeert deze leerkracht als begeleider van het leerproces van de student. 

De mentor verwelkomen we op onze campus tijdens onze mentordagen, zowel in het eerste als in het 
tweede semester. Die vinden plaats op vrijdag 7 oktober 2022 (semester 1) en vrijdag 3 
februari 2023 (semester 2). 

Van de klasleerkrachten waarbij de student in het eerste semester stage loopt, vragen we om de 
student ruimte te geven om te observeren en te participeren, en om gedurende 50 minuten de les te 
geven die in de opleiding met de studenten wordt voorbereid. De student bespreekt tijdens de 
observatiedag telkens met de klasleerkracht deze les om de afstemming op de eigen klas waar te 
maken. De klasleerkracht vragen we deze activiteit ook te evalueren.  
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