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Beste mentoren 
 
Volgende week staan onze tweede- en derdejaarsstudenten voor het eerst een volledige week in 
jullie klas. Dat vinden ze erg spannend en jullie vast ook! 
 
De student neemt in deze week de klas nog niet volledig over en werkt nog geen volledig thema uit, 
maar participeert wel actief mee en probeert al verschillende dingen uit. Op deze manier willen we 
de student voldoende ruimte geven om verder vertrouwd te geraken met de klasroutines in jouw 
klas.  
 
Het verder leren kennen van jou, de kleuters en de klaswerking staat dus centraal, maar vanuit eigen 
talenten en groeikansen zal de student ook al actief aan de slag gaan met kleuters. Heel specifiek 
dagen we in klasgroep C de student uit om tijdens hun eerste stageweek kleuters in verwondering te 
brengen met hun aanbod.  
 
Onderstaand vinden jullie alvast het document dat we ook met de student deelden over onze 
verwachtingen van de eerste stageweek. 
 
Omdat we samen opleiden erg belangrijk vinden willen wij erg graag met jullie in gesprek gaan over 
de praktijkbegeleiding van onze studenten. Na de voorbije coronajaren halen we de banden graag 
wat extra aan. Ontmoetingen op de campus tussen kernbegeleiders en mentoren en tussen 
mentoren onderling dragen bij tot een krachtige samenwerking. 
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! 
 
Vriendelijke groeten 
Leen, Evi, Tim en Kathleen 
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