
Info mentoren 1 BaKO 19-20
semester 1



Van harte welkom!
A-C-E
B-D-F



OVERZICHT 

• Wie zijn we?

• Een blik op de opleidingsvisie en het opleidingsprogramma

• Tijdlijn + verwachtingen praktijk 

• Praktijk in het eerste semester 1 Bako regulier traject

• Evaluatie praktijk

• Vragenrondje



Docenteam

• Leergroepbegeleiders

• AB -EF Jos Cuypers Cujo

• CD Ivo Smolders SmIv



Docententeam
• Taal Jos Cuypers

• Wereldoriëntatie (WO) Katleen Eerdekens

• Religie, zingeving, Kathleen Hoebregts

levensbeschouwing (RZL)

• Muzische vorming: muziek en drama Nicole Molemans

beeld Kim Tintel

dans Ann Linmans

• Bewegen met kleuters Ann Linmans

Nele Hermans

• Pedagogie Ivo Smolders



Opleidingsvisie 
UCLL - Lerarenopleiding 



Opleidingsprogramma zie ook website UCLL

Opleidingsonderdeel Semester 1 Semester 2 semester1+2

Visie: ervaringsgericht werken 6

Taal: gesprekken met kleuters 3

RZL: levensbeschouwelijke vorming 3

Fysiek welzijn van het jonge kind 3

Samen onderzoeken en ontwikkelen 1.1 3

Taal: voorlezen en vertellen 4

Krachtige leeromgeving 5

Explorerend beleven 4

Bewegen met kleuters 3

Samen onderzoeken en ontwikkelen 1.2 3

Muzische vorming 3 5

Leren in verbinding 3

Praktijk 12

Totaal:             60



Visie: ervaringsgericht werken: 
inleiding



Samen onderzoeken 1.1 
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e Het fysiek welzijn van het jonge kind breed begeleiden en 

stimuleren.
Observatieopdracht → acties 

Ontwikkelingskansen benutten binnen de zes leerdomeinen:
• een gezonde leefstijl en hygiëne bewaken en zichtbaar maken
• motorische vaardigheden inzetten
• zelfredzaamheid stimuleren
• zorgen voor veiligheid en geborgenheid
• taalstimulering
• lichaamsbesef: je lichaam doorvoelen, begrijpen en zintuigontwikkeling



1. groeien in de  eigen muzische grondhouding door zelfstandig acties te ondernemen (in en buiten 
de opleiding)

2.  verkenning en inoefenen  van de eigen vaardigheden binnen de muzische deeldomeinen: 
MUZIEK – BEELD – DRAMA – DANS 

3. eerste stappen zetten  in het inzetten van eenvoudige methodieken binnen de 4 deeldomeinen  in 
de kleuterklas

Muzische vorming semester 1:

Muzische vorming semester 2:

- Vaardigheden binnen de 4 deeldomeinen verfijnen en 
inzetten in de kleuterklas

- Specifieke methodieken  binnen de domeinen 
beeld/ muziek/ dans inzetten in de kleuterklas

https://ucll-my.sharepoint.com/personal/u0067300_ucll_be/Documents/1bako/mentoren/Info Mentoren 1BAKO MuVo.mp4


DEELDOMEIN MUZIEK

DEELDOMEIN BEELD



DEELDOMEIN DANS

DEELDOMEIN DRAMA



Religie, zingeving, levensbeschouwing

Attent worden…

Niveau van de student
Kennismaken, 
confronteren en inspireren 
met de verschillende visies
op mens en wereld! 

Belang van symbolische taal!

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2X8sjTjMgCFURbFAodAYgFEQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wiloostdam.nl%2Fpagina6.html&psig=AFQjCNE63D8opk1kmnEw1DD_AHwZR8wx_w&ust=1443080403064074


Taal: gesprekken met kleuters

1. Taalverwerving 
tussen 0 en 6 jaar

2. Taalontwikkeling 
stimuleren

3. Kennismaking met 
voorlezen van 
prentenboeken

4. Spreken met 
kleuters in 
routinemomenten



Leren in verbinding



Praktijk: eerste stappen in de stiel leren



PRAKTIJK INSTROOMFASE
• Leren kennen van…

 het kind in de klas en in de school;

 het verkennen van de klas (bv. inrichting, dagverloop, …);

 taken van een kleuteronderwijzer.

• door:

 vragen stellen;

 gericht observeren;

 actief participeren;

 initiatief nemen -> grensverleggend bezig zijn! 







Voorbereid naar de praktijk

• De student zal zelf de invulling van de onderzoeksdagen 
bepalen
 ondersteund vanuit de opleiding (leergroep, coaching, opo’s, …)

 en in overleg met u

 Uiteraard belangrijk: aansluiten bij noden, behoeften en interesses 
van zichzelf, de kinderen en de klas

• ‘Eerste aanzetten’ schriftelijke voorbereiding volgens 
didactisch model

• Eerste aanzetten tot dagplanning/agenda 

http://balo.khlim.be/


Voorbereid zijn

• De student is altijd voorbereid! 

• Afspraken maken

Nadruk op zoeken naar handelingsmogelijkheden voor 
kleuters.

‘Hoe kan ik de kleuter(s) aan het spelen krijgen?’

‘Wat heb ik daar voor nodig’?

‘Wat kan mijn bijdrage daarvoor zijn?’



Zin in leren – Zin in leven (ZILL) 

ONTWIKKELVELDEN 

ONTWIKKELTHEMA’S

GENERIEKE DOELEN 

ONTWIKKELSTAPPEN 





Meer weten over ZILL? 

• https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

• https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/
https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/


ROL VAN DE MENTOR
• Zicht krijgen op de leervragen van de student en eventueel 

ondersteunen in de zoektocht ernaar

• Feedback geven op initiatieven vanuit die leervragen

• Aanzetten tot reflectie vanuit het kijken naar welbevinden en 
betrokkenheid van kleuters

• Geruststellen dat ze mogen falen, maar ook stimuleren om 
voldoende uit de comfortzone te komen

• Bespreekbaar maken van moeilijkheden (in relatie tot mentor, de 
kinderen, de school,…)

• Aanvoelen wat deze student nodig heeft om te groeien

Concrete tips?
Een goed voorbeeld?
Inspiratie?

Ruimte?
Duwtje in de rug? 
…



Een blik op de website…

https://www.ucll.be/


Vragen? 


