
Doelstellingen

In dit OPO werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau 3 BaLO:

Make a difference – leraars bewegen met kinderen.

Realiseert een veilige, stimulerende leeromgeving op basis van een brede beeldvorming van de klasgroep en ieder kind.

Brengt kinderen in hun leren met elkaar in verbinding.

Kan brede zorg en specifieke zorg waarmaken in overleg met betrokken partners.

Werkt actief aan de autonomie, zelfsturing en emancipatie voor ieder kind.

Open your mind – leraars bewegen met hun hele zijn.

Kan vanuit een persoonlijke onderwijsvisie het eigen handelen verantwoorden, is daarin genuanceerd en onderzoekend en kan daarover in dialoog
gaan.

Gaat op een congruente en authentieke manier in interactie, waarbij er overeenstemming is tussen wie hij zegt dat hij is en wat hij doet.

Engageert zich vanuit wat er beweegt in de wereld en wat dit betekent voor onderwijs vanuit een gerichtheid op een duurzame, diverse en
rechtvaardige samenleving.

Value knowledge – leraars bewegen met kennis van zaken.

Kan zijn kennis flexibel inzetten in wat zich aandient in de klas, in de school en de maatschappij. Gaat kritisch om met eigen kennis, handleidingen,
informatiebronnen en media, maakt weloverwogen keuzes die hij kan verantwoorden vanuit het leren van de groep en van elk kind.

Beschikt over een actuele kennisbasis en een relevant geheel van didactische en pedagogische vaardigheden en houdt deze up-to-date vanuit een
onderzoekende houding.

Is gericht op kwaliteit.

Enjoy teamwork – leraars bewegen samen

Vraagt en geeft feedback.

Functioneert volwaardig op klas- en schoolniveau en is daarbij gericht op ‘samen school maken’ door een constructieve en waarderende
samenwerking.

Draagt ertoe bij dat onderwijs samen met alle betrokken partners gemaakt en ontwikkeld wordt.

Hij gaat vanuit een bewustzijn van de plaats van onderwijs in de samenleving betrokken aan de slag als lid van de onderwijsgemeenschap en
beseft hierbij dat de school geen eiland is.

Probeert nieuwe dingen uit.
Durft te leren uit alle ervaringen.
Is (onder)zoekend om een steeds betere leraar te worden.

 

 

 

- Bij ernstig falend functioneren van de student tijdens het verloop van een praktisch opleidingsonderdeel kan de deelname     
  van de student aan dit praktisch opleidingsonderdeel stopgezet worden door de opleiding.

- De student moet in minstens 4 verschillende scholen en in minstens 2 verschillende scholengemeenschappen stage gedaan hebben gedurende de
opleiding.

- De stage van het tweede semester moet doorgaan in de derde graad, tenzij de student reeds een volledig jaar stage gelopen heeft in de derde graad en
dit in overleg met de studentencoach voldoende geacht wordt.

 

In semester 6 kan de student in samenspraak met de basisschool en de opleiding een bijkomende praktijkopdracht opnemen. Deze opdracht valt buiten
de praktijkperiodes die door de opleiding werden gepland. De opleiding bekijkt samen met de student in welke mate de vraag verenigbaar is met de
opleiding.

Voor een opdracht vanaf drie dagen wordt een overeenkomst aangegaan tussen enerzijds de student en de opleiding en anderzijds de basisschool.

 

Begintermen

Om deel te nemen aan het OPO Praktijk van het derde opleidingsjaar, moet de credit van het OPO Praktijk van het tweede opleidingsjaar verworven zijn.
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Plaats in het onderwijsaanbod

EBA Lager onderwijs (Diepenbeek) 180 sp.

Toleranties

Dit opleidingsonderdeel is niet tolereerbaar in de onderstaande opleiding(en):

EBA Lager onderwijs (Diepenbeek) 180 sp.

Onderwijsleeractiviteiten

Inhoud

De student kiest voor deze praktijk een stageschool. Gedurende het hele jaar is de student verbonden aan zijn stageschool.
De focus ligt in deze praktijkstage op verdieping en integratie in het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving gericht op zorg voor elk kind.

Het leerproces van de studenten staat centraal en wordt zichtbaar voor de student en anderen door reflectie aan de hand van relevante kaders:

de opleidingsvisie over de leerkracht en het beheersingsniveau 3 BaLO

het profiel van de bachelor

de reflectiekaders;

de ontwerpkaders van de opleiding.

Studiemateriaal

Persoonlijke notities, competentieprofiel, reflectiekaders, ontwerpkaders, visie van de opleiding.

Visie en kaders vanuit de verschillende leerdomeinen in de opleiding: pedagogische wetenschappen, taal (Nederland en Frans), wiskunde,
wereldoriëntatie, levensbeschouwelijke vorming, muzische vorming en bewegingsopvoeding.

Toelichting werkvorm

Tijdens de onderzoeksdagen krijgt de student de kans om onderzoekend bezig te zijn.

Samen met de mentor bekijkt de student waar de meest optimale leerkansen liggen. Belangrijk bij leerkansen is dat de student vertrekt van zijn eigen
beginsituatie en tegelijkertijd verantwoordelijkheid opneemt voor de context waarin hij functioneert.

Voor het voorbereiden van de stage in het eerste leerjaar verwacht de opleiding dat de student observeert in de derde kleuterklas.

Tijdens stageweken krijgt de student de kans om zijn eigen handelen verder te ontwikkelen en handelt hij vanuit eigen identiteit en overtuiging. Voor
de concrete invulling van de stageweken geeft de opleiding geen specifieke opdrachten mee. Belangrijk is dat de student vertrekt van zijn eigen
beginsituatie, zijn leervragen en interesses en hierbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de kinderen opneemt. In overleg met de
mentor onderzoekt de student waar optimale leerkansen liggen en stelt hij een planning op. Ondersteund door de mentor gaat hij actief op zoek naar
de meest bij hem passende invulling van zijn praktijk. Naast de klasstage worden er dus ook initiatieven tot schoolbreed werken verwacht.

Gedurende de gehele praktijkperiode verwachten we van studenten een gerichtheid op leren en een engagement naar de opleiding en de
stageschool.

 

 

Concrete invulling op de werkplek (zie ook praktijkkalender):

Semester 1: 

Kennismaking met de opstart van een schooljaar op eigen initiatief: op 1 en 2 september en in overleg met mentor;

4 onderzoeksdagen;
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3 weken stage in het 1ste leerjaar.

Semester 2: 

4 onderzoeksdagen;

2 weken stage ‘brede context’: stage in een context/omgeving die anders is dan zijn huidige stageschool;

1 week voorbereiding op de stage;

6 weken op de stageschool, waarvan minstens 5 aaneensluitende weken effectieve stage in eenzelfde klas. Overblijvende tijd engageert de student
zich onderzoek, vervangingen, projectwerking, openluchtklas, …

Doorheen het hele jaar:

De student engageert zich voor vervanging van de mentor in functie van mentorenoverleg;

De student neemt deel aan de schoolwerking op de eigen stageschool.

 

 

Ondersteuning vanuit de opleiding:

- ondersteuning vanuit andere opleidingsonderdelen 3 BaLO

- inspiratiedag 1ste leerjaar

- mogelijkheid tot deelname aan een extra inspiratiedag 3de graad

- Sessies in de hogeschool in de vorm van  Leergroep/Supervisie/intervisie:

Gedurende het semester wordt er in de lessen van de opleiding een inhoudelijk aanbod gedaan waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van een
(eigen) visie op onderwijs. De opleiding verwacht dat de student vanuit de aangereikte kaders de eigen praktijk verdiept. Tijdens de sessies
supervisie/intervisie wordt de student begeleid in zelfsturing met het oog op het ontwikkelen van een eigen lerarenstijl en het aansturen van de eigen
praktijk. De student krijgt tijdens deze sessies de ruimte om met medestudenten in gesprek te gaan over zijn praktijk. De dagelijkse reflecties over
de eigen praktijk op de werkplek vormen hiervoor het uitgangspunt .

Gebruikte methodieken:

Ervaringsleren, feedback-feedforward, reflectie oefeningen, casus bespreking, supervisie, intervisie, reflectieverslagen, reflectieopdrachten in de
praktijk, analyse praktijkervaringen, persoonlijk ontwikkelingsplan.

- PRAKTIJKBEZOEK

In de loop van de stage zet de opleiding in op het individueel coachen van studenten in de praktijk vanuit eigen leervragen. Op deze wijze worden
studenten gestimuleerd in onderzoeksgerichtheid en in het zelf initiatief nemen in functie van de eigen ontwikkeling. De student neemt hierin zelf het
initiatief. Het praktijkbezoek op de werkplek wordt voorbereid in de opleiding. Op de werkplek observeert de lector de student (in de klas) en gaat
hierover in gesprek met student (en eventueel mentor). De student maakt een verslag van het praktijkbezoek.

Semester 1:

1 praktijkbezoek op de werkplek door de studentencoach of een lector

Feedbackgesprek in de opleiding (jan/feb) met de studentencoach

Semester 2:

1 praktijkbezoek op de werkplek door de studentencoach of een lector

Evaluatieactiviteiten

Toelichting

Examenmoment Beoordelingsschaal

TOTAAL 1-20/20 puntenschaal

De eindevaluatie van dit opleidingsonderdeel gebeurt door een commissie van lectoren (prakijkevaluatie genoemd).

Op basis van de verschillende bronnen en tussentijdse evaluatiemomenten komen zij tot een eindcijfer voor de student.

Deze bronnen/momenten zijn: het evaluatiedocument van de mentor(en), het evaluatiedocument van de bezoekende lector,

zelfevaluatiedocumenten van de student, driehoeksgesprek, deelname aan en verslag van de sessies(1)  op de opleiding, feedbackmomenten en het

bachelorgesprek(2).

Via zijn deelname aan de georganiseerde sessies(1) toont de student aan

continu gericht te zijn op leren en vanuit eigen visie, gerichte initiatieven te nemen om uit de comfortzone te komen en zo zelf de zone van
naaste ontwikkeling op te zoeken;

verantwoordelijkheid op te nemen voor het groepsproces en dit bewust te gebruiken voor het aftoetsen van de eigen visie en het aansturen
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van de eigen groei en die van anderen;

vanuit een onderzoekende houding het eigen functioneren in beeld te brengen, kritisch te evalueren en initiatieven te nemen om de eigen
praktijk bij te sturen en te verbeteren;

schriftelijke en mondelinge reflecties te maken en de eigen visie te expliciteren, kritisch te bekijken en te zien hoe dit zijn handelen beïnvloedt.

Tijdens het bachelorgesprek(2) zal de student daarnaast weergeven hoe het praktijkonderzoek in leergemeenschap een invloed heeft gehad op zijn
leerkracht-zijn en zijn toekomstvisie.

Als  de student een credit behaalt voor het opleidingsonderdeel 'Praktijk' en de andere jaaropleidingsonderdelen van het 3de opleidingsjaar,
‘Zorgbreed werken op kind-, klas- en schoolniveau’ en ‘Praktijkonderzoek in leergemeenschap’ beschouwen we hem als bachelorproof. De student
toont dat hij startbekwaam is om het lerarenberoep aan te vatten. Dit betekent dat hij de competenties uit het bachelorprofiel en de visie goed
leraarschap op een geïntegreerde, flexibele manier kan inzetten en verantwoorden. 

 

BEOORDELINGSCATEGORIEËN

CIJFER/20

< 7: volstrekt onvoldoende. Er zijn problematische en overduidelijke tekorten. De student krijgt het advies tot heroriëntering. 

8-9: onvoldoende. Er is een zwaar tekort of er zijn verschillende lichte tekorten, waardoor de student het vereiste beheersingsniveau niet haalt.  De
student kan niet afstuderen.  

10: voldoet nipt. Er zijn belangrijke werkpunten. De student is startbekwaam.

11: voldoet. Er zijn nog werkpunten. De student toonde wel al sporen van ontwikkeling.

12: in orde. De student voldoet. Er zijn geen ernstige werkpunten, maar ook geen opvallende sterktes.

13: dat overtuigt. Er zijn geen belangrijke werkpunten en als die er zijn, worden ze gecompenseerd door opvallende sterktes. 

14: onderscheidt zich. De student situeert zich boven het gemiddelde en er worden geen tekorten vastgesteld.

15-16: onderscheidt zich overduidelijk. De student situeert zich overduidelijk boven het gemiddelde en er worden geen tekorten vastgesteld. 

17-18-19: uitstekend. De student onderscheidt zich overduidelijk. Dit beeld wordt erkend door de student zelf, zijn medestudenten, de opleiding en
het werkveld.

Voor dit opleidingsonderdeel geldt geen tolerantie.

 

 

Als  de student een credit behaalt voor dit opleidingsonderdeel en de andere jaaropleidingsonderdelen van het 3de opleidingsjaar, ‘Zorgbreed werken
op kind-klas-en schoolniveau’ en ‘Praktijkonderzoek’ beschouwen we hem als bachelorproof. De student toont dat hij startbekwaam is om het
lerarenberoep aan te vatten. Dit betekent dat hij de competenties uit het bachelorprofiel en de visie goed leraarschap op een geïntegreerde, flexibele
manier kan inzetten en verantwoorden. 

 

Tijdens het bachelorgesprek(2) zal de student daarnaast weergeven hoe zijn praktijk een invloed heeft gehad op zijn leerkracht-zijn en zijn
toekomstvisie.

Als  de student een credit behaalt voor dit opleidingsonderdeel en de andere jaaropleidingsonderdelen van het 3de opleidingsjaar, ‘Zorgbreed werken
op kind-, klas- en schoolniveau’ en ‘Praktijkonderzoek in leergemeenschap’ beschouwen we hem als bachelorproof. De student toont dat hij
startbekwaam is om het lerarenberoep aan te vatten. Dit betekent dat hij de competenties uit het bachelorprofiel en de visie goed leraarschap op een
geïntegreerde, flexibele manier kan inzetten en verantwoorden.

Toelichting bij herkansen

Er is geen tweede examenkans.
 

 Verplicht in fase  Optioneel in fase  Eerste semester  Tweede semester  Beide semesters

 Dit jaar  Volgend jaar  Wisselende jaren  Extern  Voorwaarden

 Docenten  Onderwijstaal  Duur


