
Stageverwachtingen 1 BaKO 
praktijkweek november 2022



EERSTE STAPPEN in…
• Overnemen van routinemomenten (het onthaal of een 

deel ervan, overgangsmomenten, tussendoorspelletjes …)
• Observeren van welbevinden en betrokkenheid  
• Schriftelijk uitwerken en uitvoeren (minstens 3x) van het 

vertellen/voorlezen van een verhaal
 Hoeft nog niet in verschillende vertelvormen
 WEL met aandacht voor een motiverende inleiding
 WEL met aandacht voor doelgerichte impulsen/prikkels

• Schriftelijk uitwerken en uitvoeren van een 
verwerkingsactiviteit passend bij het vertelde verhaal.



EERSTE STAPPEN in…
• Samen school maken met de mentor:
 We vragen aan de student om met de mentor in gesprek te gaan 

in functie van kennismaking, verwachtingen uitspreken en samen 
afspraken maken. (Cf. hulpdocumenten       )

• Feedback vragen:
 Na elk vertelmoment vragen we aan de student om in gesprek te 

gaan met de mentor en feedback te vragen. Wat ging goed? Wat 
kon beter? Hoe pak je dit best aan? Ging het de tweede/derde 
keer beter? Hoe komt dat? ... Deze feedback noteren de 
studenten élke keer zodat we samen met hen naar hun groei 
kunnen kijken.



EERSTE STAPPEN in…
• Feedback vragen:
 We vinden het belangrijk dat de student in overleg durft gaan 

over wat goed en nog niet goed loopt en eigen 
leerwensen bespreekbaar maakt. Op basis van deze 
gesprekken verwachten we dat student en mentor samen naar 
leermomenten, naar kansen zoeken om te groeien in de zaken die 
nog niet goed lopen. Doelgericht proberen, herhalen en bijsturen 
van activiteiten is wat we van hen vragen. We verwachten van 
onze studenten dat ze elke dag hun grenzen wat verleggen. Heel 
concreet vragen we aan de student ook om aan het einde van 
elke stageperiode drie kwaliteiten en drie groeikansen van 
zichzelf voor te leggen aan jou. We zouden graag hebben dat 
jullie hierover in gesprek gaan en indien nodig dingen aanpassen.



EERSTE STAPPEN in…
• het verbreden van hun referentiekader. We vragen aan de 

student om een interview af te nemen van de 
zorgcoördinator in functie van het verkennen van de 
diversiteit in thuiscontexten en maatschappelijke thema’s 
aanwezig in een kleuterschool (kansarmoede, 
oorlogsvluchteling, …)



PRAKTIJKBEZOEK
• Sommige studenten krijgen in de week van november al 

hun eerste praktijkbezoek. Zij worden gecontacteerd door 
de bezoekende kernbegeleider en brengen jou op de 
hoogte van het moment van bezoek.

• De kernbegeleiders puzzelen op dit moment nog aan hun 
planning…
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