
 

Richtlijnen stagemap 

 
DE BEGINSITUATIE VAN DE KLAS 
 

Mogelijke richtvragen om dit verhaal vorm te geven en verder aan te vullen doorheen je stage: 
 

o Hoeveel jongens/meisjes?  

o Wat zijn talenten van je kleuters? 

o Leefwereld, interesses van kleuters? 

o Welke afspraken en regels zijn er? 

o Welke zorgvragen hebben je kleuters?  

o Hoe is verbondenheid in de klas?  

o Hoe gaan de kleuters met elkaar om? 

o Hoeveel vrijheid krijgen de kleuters? Hoe zelfstandig zijn de kleuters?  

o In welke hoeken wordt er gespeeld? Hoe is de betrokkenheid in de verschillende 

hoeken? 

o Waar spelen ze mee? Welk spel zie je?  

o Welk aanbod van materiaal is er?  

o Welke variatie in materiaal zie je?  

o Hoe worden de kleuters over de hoeken verdeeld? 

o … 

WEEKROOSTER & THEMAVERKENNING 
 

Themaverkenning waaruit blijkt dat: 
- er voldoende breed naar het thema gekeken is 
- er een duidelijke rode draad en focus bepaald is 
- de lijnen van impressie – proces – expressie voldoende duidelijk uitgewerkt zijn 
- de student zich inhoudelijk in het thema verdiept heeft 
- er grondig is nagedacht over een krachtig aanbod 

 
Weekrooster: op basis van de criteria voor een krachtig weekrooster 
 

DAGPLANNING / AGENDA 
 

Het aanbod 
o GA / KA / … (gebruik afkortingen) 
o Concreet omschreven? Welk verhaal, welke activiteit, welk BVS?  
o Voldoende rijk voor deze leeftijd 
o Keuzeaanbod vermeld? 

 
De uren 

o Kloppen deze? 
o Voldoende tijd?  

 
De doelstellingen 

o Algemeen: ontwikkelveld, ontwikkelthema en generieke doelen (bv. taal; mondelinge 
vaardigheden) 

o Geen overdaad: is dit de kern?  



 

 
Observatie-aandachtspunten (OAP’s) 

o Zinvol in functie van blinde vlekken (bv. poppenhoek die niet loopt, kleuter waar je 
nog weinig van weet, …) 

o Voldoende maar haalbaar aantal? (niet bij elk doel/elke activiteit) 
o Niet enkel bij geleide activiteiten 
o Kan verder uitgediept in een reflectieverslag 

 
Reflectie 
 

VOORBEREIDING VAN AANBOD 
 

o Generieke doelen uit ZILL (of doelenboek, …) 
o Concrete doelen 
o Methodische opbouw (inleiding, kern, afronding) 
o Organisatie (waar, hoeveel kleuters, …) & materiaal 

 

OVERZICHT TUSSENDOORTJES 

HOEKENFICHES (zie sjabloon) 

 
• Thema 
• Beginsituatie en motivatie van de hoek 
• Doelen: welke algemene doelen (ZILL) en welke concrete doelen wil je nastreven? 
• Materiaal  

 Basismateriaal / Thematisch materiaal / Hulpmateriaal 
• Organisatie, afspraken & aandachtspunten 
• Bronnen  
• Taalstimulering  
• Inhoud = methodische opbouw  

 Handelingsmogelijkheden voor kleuters (Welke mogelijke spelscenario’s heb je in 
gedachten?) 

 Verrijking = mogelijkheden tot variatie en gradatie (precisie, imitatie, 
probleemoplossend denken, competitie, hulpmateriaal) 

 Betrokkenheidsverhogende factoren  
 Aansluiting bij andere hoeken 

 

KADERS VANUIT DE OPLEIDING 

 Didactisch model 

 Signalen van welbevinden en betrokkenheid 

 Aanpak – proces – effect model (ervaringsgericht onderwijs) 

 Spelfasen 

 Impressie – proces – expressie  

 Hoofd – hart – handen 

 … 
 

 

 


