
Fantastisch dat jij leerkracht wilt worden 
Want ZO bouw JE elke dag weer aan de toekomst van morgen.

Fijn dat jij er bent!
- Griet Severeyns -

KLASGROEP A - BaKO Limburg - UCLL

DE STARTWEKEN - 19 SEP TOT 3 0 SEP

WeLKOM IN onz e opleiding!

Een nieuwe groep met bekende en nieuwe gezichten...
samen een warme start maken van een boeiend academiejaar.

We nemen de tijd om elkaar, onze werking en de campus te leren kennen. Met plezier en enthousiasme 
werken we samen aan opdrachten voor de praktijk.

EEN WARME OPLEIDING

Als warme opleiding willen we elke student mee hebben, willen we elke student zin in 
leren en leven geven door een hecht (leer)nest te creëren. We streven ernaar een
warme gemeenschap te zijn waar we vertrekken van ieders uniciteit en talent.

We zetten in op veerkracht en welbevinden bij zowel studenten als begeleiders. 
Veerkrachtige leerkrachten hebben immers een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en 
kunnen iets betekenen voor de toekomst van kinderen.

3 ACCENTEN

KWALITEITSVOLLE RELATIES
klein team vaste begeleiders - docenten & studenten samen verantwoordelijk - 3 opleidingsjaren leven &
leren samen

WAARDERENDE BEGELEIDING
verschillende evaluatiemomenten & evaluatievormen - 3j lang dezelfde OPO's

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING
kerntaken kleuterleraar - uitdagende opdrachten - kleuterleraren in kernteams

WERKSTRUCTUUR

Ma/di/woe/do
• Doorgaans 9u30-12u30 + 13u30-16u
• Uitzonderlijk: online-dag
• Gevarieerde invulling (bv. werktijd, instructie...)

Vrijdag = zelfstandige werktijd

We combineren momenten van hard werken en inspanning met momenten van ontspanning en samen 
vieren.

DE OPLEIDINGSONDERDELEN

samen kinderen zien (opo1) * samen verwonderd zijn (opo2) * krachtige leeromgeving ontwerpen (opo3) *
spelen met kinderen (opo4) * ik, jij en wij (opo5) * leer-kracht zijn (opo6)

! Vertrekken vanuit de kerntaken van een leraar kleuteronderwijs
! 6 grote opleidingsonderdelen die over een academiejaar lopen
! 3 jaar tijd om hierin te oefenen en te groeien



BOEKEN

https://shop.ucll.be
1 boek aankopen ('Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters’)
2 boeken aanbevolen ('De kleine zeppelin' + 'Kleuterleerkracht') 
Je kan deze boeken online bestellen en gratis laten leveren.

s o c i a l media

Instagram:
anewwayofteaching (= BAKO Limburg algemeen, openbaar) 
theateamofbako (= enkel onze klasgroep A, privé) 
Wachtwoord: simplythebest

Facebook: UCLL Lerarenopleiding Kleuteronderwijs Limburg

LOKALEN

R-blok op campus Diepenbeek
Telkens een volledige week in eenzelfde lokaal
Uitzondering: om de zoveel tijd 'wisselweek' = elke dag een ander lokaal

3 grote, vaste ruimtes: Bak (R001) / Loft (R310) / Studio (R319-320)
Lesrooster via UCLL-app of via rooster.ucll.be

l e e r - k r a c h t z i j n (opo6) - PRAKTIJK

1 BAKO: toewijzing stageplek door opleiding in regio woonplaats/kot

2-3 BAKO: stageplek volgens eigen keuze

• 1 jaar in dezelfde kleuterklas
• ongeveer 1 week per maand
• 2 weken (of 5 weken) eindstage in mei
• Doorheen de hele opleiding stage bij jongere en oudere kleuters
• Begeleiding en feedback door de mentor op je stageschool + door begeleiders en medestudenten vanuit de opleiding

1 & 2 BAKO
• 3-7 okt * 14-18 nov * 12-16 dec * 23-27 jan * 13-24 maart
• eindstage van 2 weken: 11 mei - 26 mei
• inspiratieweek of alternatieve stage (invulling wordt vervolgd): 13-17 feb

3 BAKO
• 3-7 okt * 14-18 nov * 12-16 dec * 23-27 jan * 13-24 maart
• eindstage van 5 weken: 24 april - 26 mei
• alternatieve stage: 13-17 feb

! Nieuw: lesvrije week (6-10 feb) en geen krokusvakantie

Communicatie MAILADRESSEN

liese.allard@ucll.be - jolien.bylois@ucll.be - karlien.hermans@ucll.be

annelies.dingenen@ucll.be - els.vanwaes@ucll.be -
nele.hermans@ucll.be - nadja.vandenbroeck@ucll.be

MAILADRESSEN

l e e r - k r a c h t z i j n (opo6) - PRAKTIJK

1 BAKO: toewijzing stageplek door opleiding in regio woonplaats/kot

2-3 BAKO: stageplek volgens eigen keuze

• 1 jaar in dezelfde kleuterklas
• ongeveer 1 week per maand
• 2 weken (of 5 weken) eindstage in mei
• Doorheen de hele opleiding stage bij jongere en oudere kleuters
• Begeleiding en feedback door de mentor op je stageschool + door begeleiders en medestudenten vanuit de opleiding

Praktijkkalender 2022-2023
www.ucll.be/bako_diepenbeek

! Nieuw: lesvrije week (6-10 feb) en geen krokusvakantie

---------------------------------------------------------------------------------------------
Onze visie op opleiden
www.ucll.be/bako_diepenbeek

Mailadressen

liese.allard@ucll.be - jolien.bylois@ucll.be - karlien.hermans@ucll.be
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