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Agenda

1. Kennismaking

2. Aanbod van de opleiding

3. Praktijk 1 BaLO

4. Samen een weg uitzetten

5. Afronding



1. Kennismaking 
Samen kijken naar goed leraarschap!

Kies één citaat of beeld waarin je iets ziet verschijnen 
van goed leraarschap.

Wissel uit waarom deze citaten/beelden jullie 
aanspreken.



1. Kennismaking 

Verwachtingen uitwisselen 

• Wat verwacht ik als mentor van de student?

• Wat verwacht ik als student van de mentor?

• Wat verwacht ik als mentor/student van de opleiding?

• Wat verwacht de opleiding van de partners?



2. Aanbod van de opleiding

Visie op leraarschap





Aanbod van de opleiding
Semester 2

Krachtige leeromgeving: fundamenteel
leren 

Taal: lezen

Wiskunde: meetkunde en 
cijferalgoritmes 

Muzische vorming: didactiek van het 
vak 

Semester 1

Wereldleraarschap: taak van de leerkracht 

RZL: levensbeschouwelijke vorming 

Oriëntering op taal 

Wiskunde: redeneervaardigheden en gecijferdheid

Wereldleraarschap: mens en aarde, nu en later 

Muzische vorming: oriëntering 

Semester 1 + 2

Français: compétences de base 

Wereldoriëntatie: exploreer en leer 

Praktijk, reflectief en onderzoekend leren 1 BaLO



Aanbod van de opleiding
Leergemeenschap praktijk

• Behoort tot de praktijk

• Afwisselend in grote en kleine groepen

• Begeleid door een trio van docenten

• Een plaats om:

 samen te leren; samen terug- en vooruitblikken

 stil te staan, te reflecteren;

 te leren over leraarschap;

 te zoeken naar de verbinding tussen kaders uit de opleiding en het 

functioneren in de klas (transfer tussen theorie en praktijk).



Leergemeenschap praktijk

Leren van 
kinderen

Ruime blik op 
de wereld

Reflecteren
Kijken naar 

kinderen

Helder 
communiceren

Pedagogische 
grondhouding



3. Praktijk 1 BaLO

Praktijk 1 BaLO
-> zie tijdlijn

-> zie vademecum en opdrachten

alles is ook terug te vinden op de praktijkwebsite

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-
hasselt/praktijk-lager-onderwijs

Twee delen

• Praktijk in de lagere school

• Praktijk buiten de schoolcontext.

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/praktijk-lager-onderwijs


3. Praktijk 1 BaLO

SEMESTER 1 

Verbonden aan een stageschool en stageklas

FOCUS 

• Breed verkennen van het kind in al zijn contexten
• Verkennen van de basisschool
• Verkennen van het beroep van de leerkracht
• Extra focus: de grondhouding om er te staan als leerkracht als essentie van 

goed onderwijs -> eerste oefenkansen voor de klas om dit te leren



3. Praktijk 1 BaLO

SEMESTER 1 

Student 

8 onderzoeksdagen (donderdag en/of vrijdag) – Sint en Piet 
Zichzelf uitdagen, school verkennen, eerste ervaringen voor de klas (PGS)

Zelfevaluatiedocument 
Feedbackgesprek

Opleiding

Ondersteunende opleidingsonderdelen
Leergemeenschap praktijk

Scholenbezoek

Mentor(en)
Coachen, feedback geven (PGS) 

Verwachtingen afstemmen
Evaluatiedocument invullen







3. Praktijk 1 BaLO

SEMESTER 2 

Verbonden aan een stageklas

FOCUS ->
• Het leren van de stiel 
• Groeien in leerkracht zijn
• Uitwerken van krachtige leeromgevingen

• doelgericht werken vanuit de eigenheid van de kinderen in de stageklas
• rekening houdend met de betrokkenheidsverhogende factoren



3. Praktijk 1 BALO

SEMESTER 2 

Student 

9 onderzoeksdagen (maandag en/of dinsdag)
Zichzelf uitdagen, aan de slag met (vak)did. kaders, oefenkansen opnemen

5 aaneensluitende dagen stage tussen 11 en 20 mei 
Zelfevaluatiedocument 

Opleiding
Ondersteunende opleidingsonderdelen

Leergemeenschap praktijk met ook inspiratiebezoeken
Coachings + bezoek tijdens stageweek + driehoeksgesprek

Mentor(en)
Coachen, feedback geven 
Verwachtingen afstemmen
Evaluatiedocument invullen



4. Samen een weg uitzetten
Verken samen enkele concrete 
mogelijkheden voor de 
onderzoeksdagen.

• Bekijk de opdrachten voor de 
onderzoeksdagen. Welke kansen 
zien jullie? Wat kan ik goed? 

• Bekijk samen de opleidingsvisie
en beheersingsniveaus. Waar 
heb ik zin in? Wat wil je de 
student zien doen? 

• Hoe kan ik uit mijn comfortzone 
en in mijn leerzone zone 
komen? 

• Stel samen een plan op



5. Afronding

• Opmerkingen?

• Vragen? 

(blijf gerust even hangen om specifieke vragen te stellen)

• Suggesties/thema’s volgend mentorenoverleg?

• Invullen evaluatieformulier


