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Betreft: Stageweek 9-13 december   

Hasselt november 2019 

 

Beste mentor,  

 

Van 9 tot 13 december komt uw eerstejaarsstudent een weekje meedraaien in de klas. We willen u met deze brief wat 
duidelijkheid brengen over de verwachtingen van die week.  

De studenten kregen de opdracht om het onderwerp “kersttijd/wintertijd” uit te werken door het vanuit de verschillende 
ontwikkelvelden te gaan bekijken. De bedoeling is dat ze in geleide activiteiten maar ook door het verrijken van 
speelruimtes zoveel mogelijk handelingsmogelijkheden en ontwikkelkansen aanbieden aan de kleuters. Ze bekijken met 
andere woorden de kersttijd/wintertijd zo ruim mogelijk en doen hierrond een aantal acties in de klas, maar ze zijn op dit 
moment nog niet thuis in het evenwichtig uitwerken van een volledig thema.  

We verwachten dat studenten van ieder aanbod dat ze doen in de kleuterklas een voorbereiding maken op basis van het 
voorbereidingsformulier dat ze in de opleiding aangeboden krijgen. Daarin worden ze ook ondersteund tijdens de 
stagevoorbereidingsdag op 29 november.  

Daarnaast verwachten we dat studenten zaken als het onthaal, toiletmomenten, eetmomenten blijven ondersteunen en 
waar het kan ook overnemen. Het klashouden op zich laten ze nog aan u als mentor over.  

In de week van 27 januari staat een tussentijds feedbackmoment gepland voor ieder student met zijn/haar 
leergroepbegeleider. Hier wordt een stand van zaken m.b.t. examenresultaten, praktijk, welbevinden… besproken. Tijdens 
deze week komen de studenten minstens 3 dagen in jullie klassen. Voor de praktische organisatie zullen de studenten 
contact opnemen met de betrokken mentoren. 

Indien u nog vragen heeft, kan u zich wenden tot een van de leergroepbegeleiders.  

 

Met vriendelijke groet,  
De leergroepbegeleiders van 1 BAKO 

Jos Cuypers (1 BAKO ABEF), Ivo Smolders (1 BAKO CD) 

 

  
Ivo.smolders@ucll.be 

0495 87 72 42 
Jos.cuypers@ucll.be 

0497 46 36 96 
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