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Beste mentor(en) 
 
 
Dit academiejaar geeft u een student uit de Lerarenopleiding avondopleiding voor werkstudenten de ruimte om 
in uw klas zijn/haar praktijkcompetenties te ontwikkelen. Wij zijn u daar dankbaar voor en we zijn ons ervan 
bewust dat dit een groot engagement betekent. Een belangrijke hulp daarbij is om vanuit de opleiding informatie 
te krijgen over het proces dat studenten in ons traject voor werkstudenten doorlopen en wat er van hen verwacht 
kan worden. Daarrond hebben we in oktober een eerste mentorenoverleg gehad.  
Op dit moment hebben de studenten de eerste examenreeks van dit jaar afgerond en zijn ze aan het tweede 
semester begonnen. Daarin komt de focus meer op de praktijk te liggen.  
 
Daarom nodigen wij, de leergroepbegeleiders van uw stagiair, u graag uit om in gesprek te gaan tijdens het 
tweede mentorenoverleg op dinsdag 11 februari 2020 van 10 uur tot 12 uur op UCLL, campus Oude Luikerbaan 
(nr. 79) te Hasselt. We zullen dan inzoomen op de evaluatie van de praktijkperiode. Verder willen we met u in 
dialoog gaan over de begeleiding, ondersteuning en coaching van een student in de avondopleiding.   
De koffie zal klaarstaan vanaf 9.30 uur.  
Het spijt ons dat we voor deze gelegenheid geen vervanging kunnen voorzien. Misschien kan uw stagiair in uw 
school op dat moment van betekenis zijn? Stel hem/haar gerust die vraag. 
 
Het werkt prettig wanneer we op voorhand weten wie we die dag mogen verwachten. Gelieve daarom via een 
van de onderstaande e-mailadressen of in antwoord op deze e-mail uw aanwezigheid te bevestigen. Alvast 
bedankt. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot dinsdag 11 februari. 
 
Caroline Moons – caroline.moons@ucll.be – leergroepbegeleider instroomjaar en 1e bachelor 
Goele Berens – goele.berens@ucll.be – leergroepbegeleider 1e en 2e bachelor 
Michèle Dexters – michele.dexters@ucll.be – leergroepbegeleider 2e bachelor 
Katleen Gressens - katleen.gressens@ucll.be – leergroepbegeleider afstudeerjaar 
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