
Stageverwachtingen 2 BaKO
praktijkweek november 2022



VERDER GROEIEN in…
• Schriftelijk uitwerken van een grondige themaverkenning

(tenzij themaloze werking), hoekenfiches en 
activiteiten.

• Observeren/opvolgen van welbevinden en 
betrokkenheid en eerste ontwikkelvelden.

• Inzetten op een krachtige leeromgeving met aandacht 
voor het borgen of versterken van welbevinden en 
betrokkenheid.

• Overnemen van routinemomenten (het onthaal 
overgangsmomenten, tussendoorspelletjes …). 
Ondersteuning hierin kan uiteraard nog nodig zijn. 



VERDER GROEIEN in…
• Het werken met een actieve agenda waarin er aandacht 

is voor het opvolgen en reflecteren over het spel, de 
ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid van de 
kleuters (OIP’s)

• 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       )



VERDER GROEIEN 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.



VERDER GROEIEN 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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