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september

•PRAKTIJK
/

•OPLEIDING
- in de leergroep: voorbereiding eerste stagecontactdag 
- leren observeren en interpreteren van het gedrag van een kind.

oktober

•PRAKTIJK
- mentorenoverleg samen met studenten (14-15 okt)
- eerste stagecontact (4 okt: studenten maken op voorhand telefonisch een afspraak)
- onderzoeksdagen (7-8 okt; 21-22 okt) Focus op verkennen eigen klas 

•OPLEIDING
- Voorbereiding op eerste onderzoeksdagen in de praktijk

- eerste kennismaking didactisch model met focus op betrokkenheidsverhogende factoren 

november

•PRAKTIJK
- Vanaf nu didactisch model toepassen ter voorbereiding van en tijdens de onderzoeksdagen
- onderzoeksdagen (12-13nov) Focus op interactie met kinderen (actieve bijdrage leveren aan het 
klasgebeuren en het onthaal)
- onderzoeksdagen (25-26 nov) ) Verkennen andere leeftijdsgroep, minstens een halve dag.
- start coachings vanuit de opleiding: feedback op in contact gaan met kleuters en transfer theorie 
praktijk 

•OPLEIDING
- muzische driedaagse (20, 21 en 22 nov)                                                                                       
- praktijkondersteuning in de opleiding 29 nov

december

•PRAKTIJK
- Sint en Piet (5-6 dec)
- onderzoeksdagen (9-13 dec) (Zorgen voor aanbod dat aansluit bij de klaswerking)
- evaluatiedocument mentor naar leergroepbegeleider en student doorsturen (uiterlijk tegen 21 
dec)

januari

•PRAKTIJK
- Onderzoeksdagen (27jan - 31 jan) drie dagen te plannen in overleg met stageschool

•OPLEIDING
- examens:6-21 jan
-Tussentijds feedbackgesprek met leergroepbegeleider
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februari

•PRAKTIJK
- mentorenoverleg (6-7  feb) - co-teaching studenten 1 en 3 BAKO. 
- onderzoeksdagen (13-14 feb) co-teaching studenten 1 bako. Focus op didactiek, een gevarieerd 
aanbod doorheen de dag + steeds meer initiatief nemen in het leiden van het totale klasgebeuren
OPLEIDING
- in de leergroep:  interpretatie van examenresultaten in functie van wat de student hieruit leert 
over eigen studiegedrag en aanpak

maart

•PRAKTIJK
- onderzoeksdagen 2-3-4 maart                                                                                                   
- onderzoeksdagen (25-26-27 maart) Focus: idem feb 
- de student bespreekt de keuze van thema (eindstage) met de mentor                                                               
- start coachings vanuit de opleiding: op basis van leervragen student  

•OPLEIDING
- 31 maart praktijkondersteuning in de opleiding

april

•PRAKTIJK
- student bespreekt planning stage met mentor (30 april doorsturen voorstel weekrooster) 

•OPLEIDING

-praktijkondersteuning in de opleiding in functie van lesvoorbereidingen en themaverkenning ( 22 
april )
- in de leergroep: balans eigen functioneren ter voorbereiding van het eindgesprek 
leergroepbegeleider - student.

mei

•PRAKTIJK
- eindstage (11 - 20 mei: inhaaldagen 25-26 mei)
- evaluatiedocument mentor naar leergroepbegeleider en student doorsturen: 4 werkdagen voor 
eindgesprek leergroepbegeleider - student.      - zelfevaluatie uploaden op Stage Informatie 
Systeem SIS: 4 werkdagen voor eindgesprek leergroepbegeleider - student.

•OPLEIDING
- in de leergroep: afronding, terugblik stage en academiejaar

juni

•PRAKTIJK
- evaluatiedocument mentor naar leergroepbegeleider en student doorsturen: 4 werkdagen voor 
eindgesprek leergroepbegeleider - student.
- zelfevaluatie student uploaden in Stage Informatie Systeem SIS : 4 werkdagen voor eindgesprek 
leergroepbegeleider - student.

•OPLEIDING
- eindgesprek leergroepbegeleider - student: 2-3 juni
- praktijkevaluatie 
- examens: 4-17 juni


