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Beste mentoren 
 
Volgende week staan onze eerstejaarsstudenten voor het eerst een volledige week in de kleuterklas, in jullie klas. Dat 
vinden zij erg spannend en jullie vast ook! 

Gedurende deze eerste stageweek willen we de student vooral nog de kans geven om zich een goed beeld te vormen 
van het leven zoals het is in de kleuterklas. We verwachten van de student dat hij observeert, vragen stelt, actief 
deelneemt aan het klasgebeuren en jou ondersteunt waar het kan. 

Het leren kennen van jou, de kleuters en de klaswerking staat centraal, maar vanuit eigen goesting of durf mag de 
student ook al één of enkele activiteiten met een groepje kleuters voorbereiden en (herhalend) uitvoeren. De nadruk 
ligt hierbij nog niet op een perfecte voorbereiding en perfecte uitvoering, maar wel op een eerste keer ervaren, 
voelen wat het is om met kleuters aan de slag te gaan.  
 
Vanuit enkele opleidingsonderdelen heeft de eerstejaarsstudent al eerste opdrachten meegekregen: 

− Samen kinderen zien  
De student zet dit jaar zijn eerste stappen om de klas in beeld te brengen door gerichte observaties uit te 
voeren op vlak van welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling. Dit semester focussen we op het grondig in 
beeld brengen van welbevinden en betrokkenheid.  
Tijdens de eerste stageweek verzamelt de student reeds indrukken en beelden om de beginsituatie van de 
kleuters stilaan scherper te krijgen. 

− Spelen met kinderen 
Tijdens een eerste sessie verdiepte de student zich in het belang van spel. Tijdens de eerste stageweek 
vragen we dat de student actief gaat meespelen in minstens drie verschillende hoeken. Tijdens dit spel maakt 
hij ook tijd voor kleine gesprekjes met kleuters.  

− Ik, jij en wij  
Elke leraar is een unieke persoon met zijn eigen competenties en belemmeringen, kwaliteiten en valkuilen, 
zekerheden en onzekerheden, … Al deze aspecten hebben een invloed op hoe een leraar in de klas en in het 
leven staat. Daarom vinden we het van groot belang dat mentor en student de tijd nemen om elkaar goed te 
leren kennen. We geven de student enkele vragen mee om samen over in gesprek te gaan tijdens een 
‘babbellunch’.   

− Leer-kracht zijn 
Tijdens de eerste stageweek verwachten we dat de student de volledige klasdag met routinemomenten in 
beeld brengt en er actief aan deelneemt (cf. opdracht ‘verhaal van de klas’). Tijdens deze momenten maakt 
hij ook tijd voor kleine, individuele gesprekjes.  
 

Omdat we samen opleiden erg belangrijk vinden willen wij erg graag met jullie in gesprek gaan over de 
praktijkbegeleiding van onze studenten.  
Het gesprek vindt plaats per klasgroep en duurt een halve dag. Deze bestaat uit 2 luiken:  

- Ann Deburchgrave, opleidingsverantwoordelijke BaKO, vertelt over de visie van de opleiding als Warme 
School en kadert de gemaakte keuzes in die visie. 

- Wij als kernbegeleiders gaan met jullie in gesprek over het samen opleiden van onze toekomstige 
kleuteronderwijzers.  

Ziezo, onze eerste infomail is een feit. We wensen jou en je student een fijne en inspirerende stageweek toe en hopen 
je binnenkort te ontmoeten! 

 
Hartelijke groet 
Tim, Katleen, Evy en Leen 
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