
Beste studenten 1 BaKO 

 

Hieronder volgen enkele belangrijke afspraken en richtlijnen die opgesteld werden door de 

docenten van 1 BaKO. Lees dit aandachtig en grondig door zodat je op de hoogte en tijdig in 

orde bent. 

 

 

 VRIJDAG 21 APRIL 

Enkel voor de studenten die nog geen moment doorkregen van hun bezoekende docent: 

Laat vóór vrijdag 21 april aan jouw bezoekende docent weten welke momenten niet passen 

voor een stagebezoek (o.w.v. uitstappen, bewegingslessen). Ook geef je het juiste adres 

door van jouw stageplaats alsook de correcte begin- en einduren.  

 

 WOENSDAG 26 APRIL 

Je bezorgt jouw weekplanning ten laatste woensdag 26 april aan jouw mentor (die nog 

feedback mag geven, dus hoe eerder je jouw weekplanning stuurt, hoe meer tijd je hebt om 

aanpassingen te doen op basis van de feedback). Ook bezorg je ten laatste dan jouw 

weekplanning aan de bezoekende docent en leergroepbegeleider. 

 

 VRIJDAG 28 APRIL 

Jouw bezoekende docent geeft ten laatste vrijdag 28 april aan jou door wanneer hij/zij op 

stagebezoek komt. Jij bent verantwoordelijk om dit moment dan ook meteen door te geven 

aan jouw mentor. 

 

 LVB en DP (lesvoorbereidingen en dagplanningen) 

Bij de aanvang van jouw stage moeten de lesvoorbereidingen van de eerste week in jouw 

stagemap zitten. Daarnaast verwachten we dat de lesvoorbereidingen van twee dagen na 

het beoordelend bezoek ook in de stagemap zitten. 

Bv. Jouw bezoekende docent komt maandag 8/5 naar jouw klas. Dan moeten de 

lesvoorbereidingen van de eerste week, alsook van dinsdag 9/5 en woensdag 10/5 in 

jouw map zitten. 

 

 OIP (reflecties) 

Als leraar-in-opleiding is het belangrijk om te reflecteren op momenten, situaties, jezelf, 

jouw aanbod… wanneer dat zinvol en nodig blijkt. Sta dus geregeld stil bij jouw functioneren, 

jouw aanbod… zodat je dit kan verbeteren. Op het moment van bezoek verwachten we dat 

je minstens 1 OIP van de eindstage in jouw stagemap hebt zitten . Over je gehele 

stageperiode maak je minstens 4 OIP’s.    

 

 STAGEMAP 

Jouw stagemap dient elke dag in de klas aanwezig te zijn. Zorg dat deze volledig is: thema-

uitwerking met weekrooster, uitwerking van een hoek, dagplanningen, lesvoorbereidingen, 

OIP’s. Andere documenten (bv. vanuit de leergroep, vakken…) die jou kunnen ondersteunen 

mag je natuurlijk ook toevoegen. 



 DRIEHOEKSGESPREK 

Jouw leergroepbegeleider zal jou weldra een moment doorgeven om het driehoeksgesprek 

te laten doorgaan. Er wordt van jou verwacht dat jij dit moment zo snel mogelijk 

communiceert naar jouw mentor en nadien jouw leergroepbegeleider een bevestiging 

stuurt.  

Zoals je op de tijdlijn kan terugvinden, zal jouw mentor na jouw eindstage een verslag 

schrijven omtrent jouw functioneren als leraar en dit bezorgen aan jou en jouw 

leergroepbegeleider (minstens 4 werkdagen voorafgaand aan het driehoeksgesprek).  

Ook jij maakt zelf een verslag, uploadt deze zelfevaluatie op SIS en mailt deze ook door naar 

jouw leergroepbegeleider (minstens 4 werkdagen voorafgaand aan het driehoeksgesprek).  

 

 


