
Info mentoren 1 BaKO 19-20
semester 2



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



OVERZICHT 

1 BaKO – Semester 2
Opleidingsprogramma: overzicht van opleidingsonderdelen
Krachtige leeromgeving: wat wordt er verwacht van de 

lesvoorbereidingen? Enkele voorbeelden
Krachtige leeromgeving: wat wordt er verwacht in de hoeken?

Praktijk – 1 BaKO – Semester 2
Krachtige leeromgeving: dagplanningen en weekroosters 

Een blik op de website
Vragenrondje





Docenteam

• Leergroepbegeleiders

• AB -EF Jos Cuypers 0497 46 36 96 Cujo
• CD Ivo Smolders 0495 87 72 42 SmIv



Docententeam
• Taal Jos Cuypers
• Wereldoriëntatie (WO) Katleen Eerdekens
• Religie, zingeving, Kathleen Hoebregts

levensbeschouwing (RZL)
• Muzische vorming: muziek en drama Niekol Molemans

beeld An Meermans
dans Ann Linmans

• Bewegen met kleuters Ann Linmans
Nele Hermans

• Pedagogie Ivo Smolders



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



Krachtige leeromgeving 1 

Doelgericht werken
Zorgen voor een rijke leeromgeving
Zelfstandig spel in hoeken stimuleren



Krachtige leeromgeving 1 



Bewegingsopvoeding
-> Kijken naar kleuters vanuit de motorische competentie.
-> Creëren van een krachtig bewegingsaanbod in én buiten de klas.

-> Van studenten wordt verwacht dat ze kansen grijpen om beweging te stimuleren in de klas 
(bijv.: spelletjes uit Speelkriebels voorbereiden en spelen tijdens de oefendagen, beweeghoek 
inrichten, bewegingskoffer introduceren…).
-> Van studenten wordt verwacht een bewegingsles voor te bereiden 
en te begeleiden ten laatste tijdens de eindstage.



MUZISCHE VORMING: MUVO 1.2 

1. Muziek
2. Beeld
3. Dans 
4. Drama

De student moet voor zijn  examen MUVO (juni)
met film-foto en concreet materiaal bewijzen 
dat hij muzisch aan de slag is gegaan in de kleuterklas.

Je mag de student hieraan helpen denken en veel opnames
maken als de student muzisch, creatief met je kleuters bezig is. Zo kan
hij zelf de krachtigste momenten selecteren voor zijn examen. 



Op niveau van de student:
• Repertorium van kleuterliederen voor jonge kleuters uitbreiden: veel       

liedjes om klasorganisatie te ondersteunen.
• Verfijnen stemtechniek: ademhaling, articulatie, expressief zingen, houding
• Ukelele akkoorden: C – G – F – C7   

Methodieken:
• Aanbrengen van een (thema)lied bij jonge kleuters
• Gebruik van RITMISCHE muziekinstrumentjes in de kleuter-
klas 

Zelfstandige opdracht:
Maken van een set muziekinstrumentjes voor kleuters. Deze instrumentjes 
worden in de loop van het semester door de student ingezet in de stageklas. 

1. Muziek



2. Beeld
Semester 1

Semester 2
Focus op het 
beschouwen van 
kunst met kleuters 
a.d.h.v. de 
beeldelementen, de 
inhoud van het 
kunstwerk en de 
materialen en 
technieken.
+ 
Het exploreren van  
en experimenteren 
met verschillende 
materialen en 
technieken.



3.Dans

Methodieken:
In semester 1 hebben studenten in 2 sessies de 4 muzische vaardigheden rond dans 

uit ZILL leren kennen alsook de 6 bouwstenen uit de muzische geletterdheid en hoe 
je die hieraan kan koppelen.
In semester 2 gaan studenten zich verder bekwamen in het muzisch bewegen met

materialen, muzisch bewegen ahv een bewegingsverhaal zonder een boek, met een 
boek, met een boek als uitvalsbasis gedurende 2 sessies. Ze leren DANS opnieuw 
koppelen aan ZILL.

Praktijk:
Studenten proberen deze methodieken (in het blauw) uit in de kleuterklas tijdens 

onderzoeksdagen en tijdens de stage, ingekleed in het thema van de klas en muzisch 
geïntroduceerd.



1. Techniek van de bekpop: studenten creëren (zelfstandig) een nieuw klasvriendje 
(sokpop) , oefenen op de techniek van de bekpop in de les drama en introduceren deze 
pop bij de kleuters tijdens één van de  onderzoeksdagen of eindstage.  

2. De expressieve vaardigheden van de studenten verfijnen

3. De BOUWSTENEN van DRAMA uit ZILL onder de loep nemen en ‘beleven’

4.   Drama activiteit met jonge kleuters: HERDEFINIËREN

Op niveau van de stud(vb. om thema te openen/ om activiteit in te leiden)

4. Drama



WO Explorerend beleven
Leraars bewegen voor kinderen
Leraars bewegen met kennis van zaken 

Kleutercompetentie: begrijpen van de 
fysische wereld

Mogelijke stappen binnen het 
onderzoekend leren gericht op 
wetenschap:

• Sensopathisch spelen (sem1)
• Vrij exploreren, manipuleren en 

experimenteren
• Waarneming



WO Explorerend beleven
Leraars bewegen voor kinderen
Leraars bewegen met kennis van zaken 

Zaaien en planten

Exploreren - waarneming van 
cultuur- en natuurelementen

Koken met kleuters

kleuters houden van dieren



Samen onderzoeken 1.2
Leraars bewegen met hun hele zijn
Leraars bewegen samen
Leraars bewegen met kennis van zaken

Duurzame ontwikkeling: 

- ecologisch duurzaam 
(‘volhoudbaar’)

-> Planet
-> ‘voor altijd’

- sociaal rechtvaardig
-> People
-> ‘voor iedereen’

- economisch haalbaar
-> Prosperity
-> ‘genoeg’



Leren in verbinding 1



TAAL: voorlezen en vertellen

Doelstellingen
1. Vakdidactische principes van voorlezen en vertellen kennen en 

toepassen
2. Literaire competentie: prentenboeken leren kennen; de 

boekenhoek verkennen en opvolgen
3. Visie op TOL (taalontwikkelend lesgeven) gebruiken als basis en 

toetssteen van vertel- en voorleesactiviteiten



1. Vakdidactische principes

• Prentenboeken/verhalen/sprookjes bekijken vanuit verschillende 
invalshoeken: opbouw, illustraties, taalgebruik…

• Verschillende vertelvormen: met prenten, met losse figuren, kamishibai, 
verteltafel, dramatiserend vertellen, schimmenspel…

• poppenspel: technieken en didactiek



2. Literaire competentie

Boekenhoek
Doel: een gezellige en interessante boekenhoek ontwerpen en speelklaar maken, het spel 
van de kleuters daarin opvolgen en bijsturen

Praktijkopdracht
minstens 3 boeken/verhalen interactief voorlezen
minstens 2 boeken/verhalen interactief vertellen
minstens 1 poppenspel in de stage



3. Visie op taalontwikkelend lesgeven



De boekenhoek



• Boekenhoek: verkennen van boekenhoek en aanpassen

• 5 boeken voorlezen/vertellen in de praktijk (gespreid over semester)

In de kleuterklas



Semesteropdracht

• Boekenhoek: groei in literaire competentie (cursus)



Verwachtingen

1. De huidige boekenhoek observeren:
- ligging, aanwezige materialen, presentatie, selectie van  boeken
- het spel van de kleuters in de boekenhoek observeren

2. Interpreteren en eventueel aanpassingen bedenken
3. Planning: startaanbod voorzien

Hoek opvolgen en bijsturen: welke impulsen? Op welk wijze gebeurt de opvolging? 
Begeleid vrij spel? 



D
e 

bo
ek

en
ho

ek











Soorten boeken

Goede, gevarieerde prentenboeken
Zelfgemaakte boekjes (ik-boekje, alfabetboek)
Boekjes die kls zelf meebrengen
Gedichtenbundels, liedjesboeken (poëziekoffer)
Tijdschriften voor kleuters
 Informatieve boeken
Fotoboeken, fotoalbum
Voelboeken, geluidenboeken
Zoekboeken
Woordenboeken



Soorten boeken

Kunstboeken 
kinderkookboeken
Verhalenbundels, sprookjes
Themaboeken
Boeken rond interesses van de kleuters

Boeken in andere talen
Folders, catalogi
Luisterhoekje: digitale verhalen, i-pad
Spellen: verrassingsdoos…

Variatie naar vorm en inhoud!



Spelimpulsen

1. Intermediair
2. Boekenwurm 
3. Zoekopdrachten: detailkaartjes, vergrootglas, opdrachtkaarten (lezen)
4. Leeskaarten
5. Zelf boekjes maken
6. Boekjes maken met de kleuters (verhaal bedenken, informatief boek)
7. Boekjes of verhalen inlezen (luisterhoek)
8. Zoekboeken met zoekopdrachten
9. Verrassingsdoos (bv. Schatkist)
10. ABC-boeken
11. Verteltafel
12. Wedstrijd “het mooiste boek”
13. Boekjes verbinden met andere hoeken



Praktijk – 1 BaKO

Creëren van een krachtige leeromgeving
Steeds meer verantwoordelijkheid opnemen voor aanbod en organisatie in de klas
Zinvolle invulling van de dag vanuit het perspectief van de kleuter en de student
Gevarieerd aanbod van klassikale en geleide activiteiten met een eerste aanzet tot milieuverrijking in 

de hoeken: hoekenfiches,
Beginnend klasoverzicht en verantwoordelijkheid opnemen voor timing

door:
vragen te stellen;
gericht te observeren;
gericht te oefenen en te doen   grensverleggend bezig zijn! 



Voorbereid naar de praktijk

• Op voorhand denkt de student na over een zinvolle invulling van de onderzoeksdagen
 ondersteund vanuit de opleiding (leergroep, coaching, stagevoorbereidingsdagen, didactische ateliers,…)
 en in overleg met u
 aansluitend bij noden, behoeften en interesses van zichzelf, de kinderen en de klas

• Concreet
 Aanzet tot werken met een agenda: dagplanning + integratie van reflectie (OIP)
 Gemiddeld verwachten we 1 reflectie (OIP) per twee onderzoeksdagen. 
 Selectie van zinvolle situaties die aanleiding geven tot reflectie
 Schriftelijke voorbereiding volgens didactisch model
 Invulling van overgangsmomenten

http://balo.khlim.be/






Eindstage
• Overleg keuze van thema: einde maart. Thema moet gekend zijn op 30 maart

• Weekrooster voor de hele stageperiode op voorhand doorsturen voor 27 
april naar leergroepbegeleider. 

• Dagplanningen van voorbije stagedagen en van 2 dagen verder moeten in de 
map zitten bij het bezoek. 

• Lesvoorbereidingen van voorbije stagedagen en van 2 dagen verder moeten 
in de map zitten bij het bezoek. 

• Agenda met dagplanningen en reflecties moet permanent aanwezig zijn in de 
klas.



Eindstage

Thema uitwerken – krachtige leeromgeving creëren 
Themaverkenning – weekroosters – dagplanningen – agenda met OIP’s. 
1 themahoek
Voorbereidingen - hoekenfiches –Tafelaanbod (moet niet per sé binnen thema) 
Eventueel milieuverrijking in andere hoeken 

Klashouden: student neemt de leiding over de klas 
(indien student belet is door geleide activiteit, kan mentor nog 
ingrijpen waar nodig)

Evaluatieformulier met 4 beheersingsniveaus (zie sem. 1)



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

Alle informatie, contactgegevens, documenten… op

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/bako-
balo-hasselt/stage-hasselt-begeleiden-en-beoordelen

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/bako-balo-hasselt/stage-hasselt-begeleiden-en-beoordelen




Dankjewel!
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