
Tijdlijn 3 BAKO 

 

september

• PRAKTIJK
• 2 sept.: opstart kleuterklas

• 26 & 27 sept.  mentorenoverleg (mentor EN student)

• OPLEIDING
• 17 sept. opstart academiejaar 

• opstart OPO Brede zorg: oriëntering op zorg en procesgericht kijken 

• opstart OPO Leren in Verbinding

oktober

• PRAKTIJK
• 7 tot 11 oktober : stageweek - FOCUS: kennismaken met de klas en de school + de klas in beeld brengen op vlak van beleving, WBV, 

BTH en competenties + ik en mijn klas: kijken naar kansen en uitdagingen, observaties en interventies i.f.v. klasscreening (spoor 1) + 
eigen leernoden

•14 & 15 okt.: vervanging mentoren 1 BaKO

• OPLEIDING
• Brede zorg: verdieping van de competenties

•Opstart SOOP samen ontwikkelen en onderzoeken in de praktijk

•Leren in verbinding

• 21 - 25 okt.: muzische week: inzetten van het muzische i.f.v. de muzische ontwikkeling van kleuters

november

• PRAKTIJK (vanaf nov. mogelijkheid tot coaching)
• 4,5 & 6 nov.: onderzoeksdagen - FOCUS: de klas verder in beeld brengen op vlak van beleving, WBV, BTH en competenties + ik en 

mijn klas: kijken naar kansen en uitdagingen, observaties en interventies i.f.v. klasscreening (spoor 1) + eigen leernoden, 

• 14 & 15 nov.: onderzoeksdagen - FOCUS:leernoden,afronden eerste beeldvorming klasscreening (spoor 1) + eigen leernoden
interventies op klasniveau i.f.v. een krachtige leeromgeving (spoor 1) + eigen leernoden

• 25 nov. - 6dec.: twee weken  stage (thema uitwerken)  - FOCUS: verantwoordelijk voor het hele klasgebeuren  rekening houden 
met eigen en klasnoden

• OPLEIDING
• SOOP: Samen ontwikkelen en onderzoeken in en voor de praktijk

• Brede zorg: verdieping van de competenties

• Leren in verbinding

december

• PRAKTIJK
• 25 nov. - 6 dec.: twee weken stage - FOCUS: verantwoordelijk voor het hele klasgebeuren r.h.m. eigen en klasnoden

• evaluatiedocument mentor naar leergroepbegeleider en student doorsturen (voor de Kerstvakantie)

• OPLEIDING
• 0PO Samen onderzoekend ontwikkelen in en voor de praktijk

• 16 & 17 dec.: tweedaagse Hoepertingen i.f.v. Leren in verbinding met inbegrip van levensbeschouwing 

• 20 dec.: kersthappening 

januari

• PRAKTIJK
• 13 jan. - 24 jan.: alternatieve stage (gebeurt niet in de stageschool)

• zelfevaluatie student uploaden in studentvolgsysteem SIS

•30  en 31 januari: onderzoeksdagen eigen stageklas

• OPLEIDING
• 6 t.e.m. 10 jan. examenperiode

•27 januari: Living tussentijdse balansgesprekken


