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UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding  Praktijkkompas opleidingsfase 2 

bachelor kleuteronderwijs  2019-2020 

1 INLEIDING  

In dit praktijkkompas vind je alle informatie voor studenten, mentoren en lectoren betreffende 

de organisatie en de inhoud van de praktijk voor de studenten van het tweede opleidingsjaar. 

Eerst worden de uitgangspunten die de opleiding centraal zet om de praktijk vorm te geven, 

toegelicht en gespecifieerd voor de praktijk van het tweede opleidingsjaar. 

Daarna volgt de informatie over de praktijk van semester 3, meer specifiek over de planning, 

de afspraken, de opdrachten, de groeikansen en de wijze waarop studenten begeleid en 

geëvalueerd worden in functie van de verkenningsdagen. 

Dit document zal later aangevuld worden met informatie over de stageperiodes en de praktijk 

van semester 4. 

2 UITGANGSPUNTEN PRAKTIJK 

2.1 Uitgangspunten praktijk: algemeen 

In de opleiding bachelor kleuteronderwijs Diest en Leuven  staan 3 uitgangspunten centraal 

die we hanteren om de praktijk vorm te geven en op te bouwen.  

 

Het eerste uitgangspunt is het centraal stellen van het kind. We willen studenten vanaf de 

start van de opleiding leren om het aanbod en de aanpak af te stemmen op de leefwereld, 

behoeftes en noden van kleuters.  

 

Een tweede uitgangspunt is het eigen leerproces in handen kunnen nemen. We willen 

studenten ondersteunen en stimuleren tot ondernemingszin en zelfsturing om zo te groeien 

in hun leraarschap. De complexiteit doorheen de verschillende fasen van de opleiding groeit. 

Dat betekent dat van studenten verwacht wordt dat ze bepaalde competenties in een 

opleidingsfase bewust aanpakken. 

 

Een derde uitgangspunt is het kunnen voldoen aan externe verwachtingen, zoals input 

van de opleiding en/of verwachtingen vanuit het werkveld.  

2.2 Uitgangspunten praktijk: specifiek 

2.2.1 Uitgangspunt 1: kind centraal 

2.2.1.1 Verkenningsdagen 

De student krijgt kansen om de kleuters en de klas te leren kennen a.d.h.v. observatie- en 

participatietaken. 

2.2.1.2 Stage 

De student leert een aanbod voorbereiden en begeleiden vanuit kennis, observatie en noden 

van kleuters en houdt hiermee rekening bij het kiezen / uitwerken van een thema. 
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2.2.2 Uitgangspunt 2: eigen leerproces in handen nemen 

2.2.2.1 Verkenningsdagen 

 De student krijgt vanuit de opleiding een beperkt aantal verplichte opdrachten waarin de 

competenties van deze opleidingsfase centraal staan.  

 Verder wordt de student erg aangespoord om het eigen leerproces in handen te nemen. 

Hij/zij krijgt de kans om gedeeltelijk zelf een invulling te geven aan een verkenningsdag 

op basis van geobserveerde interesses van kleuters of volgens eigen noden/ talenten.  

 Inspiratie hiervoor is te vinden in het praktijkkompas in de rubriek groeikansen. 

2.2.2.2 Stage 

 In de tweede opleidingsfase ligt de focus op thematisch werken. Het blijft echter de 

bedoeling om het thematisch aanbod vanuit kleuters vorm te geven. We gaan er immers 

van uit dat de kennis en inzichten uit de eerste opleidingsfase, waar er gefocust wordt op 

het werken aan relatie en interactie met kinderen, het uitwerken van een aanbod vanuit 

kinderen,… meegenomen worden. 

 De student zal voor de eerste keer een thematisch aanbod voorzien in de novemberstage. 

Voor die stage bepalen de studenten en de opleiding het thema. Voor de stage in maart 

kiest de student een thema in overleg met de mentor. Het is duidelijk dat de student 

doorheen de tweede opleidingsfase nog mag groeien in thematisch werken. 

 De student neemt het klasmanagement zelfstandig op. Dat betekent dat de student de klas 

zelf in handen neemt en alle activiteiten organiseert en begeleidt.  

 Elke student is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het voorbereidingswerk/ aanbod. 

Samen brainstormen met medestudenten kan. Uiteindelijk wordt elke voorbereiding wel 

afgestemd op de kleuters, de klas, de context,… 

2.2.3 Uitgangspunt 3: voldoen aan externe verwachtingen 

2.2.3.1 Verkenningsdagen 

 Naast de verwachtingen vanuit de opleiding houdt de student bij het vormgeven van het 

aanbod ook rekening met feedback van de mentor en de specifieke klas- en  

schoolcontext. 

2.2.3.2 Stage 

 De student werkt een evenwichtig en volwaardig onderwijsaanbod uit. De kleuters krijgen 

hierdoor optimale kansen om een stukje wereld te verkennen die hun totale ontwikkeling 

stimuleert.  

 Er wordt verwacht dat de student opgedane kennis en vaardigheden vanuit de opleiding 

integreert in de klaspraktijk en eveneens rekening houdt met de feedback van de mentor 

en de specifieke klas- en schoolcontext. 
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3 PRAKTIJK  

3.1 NOVEMBERSTAGE De praktijk van semester 3 omvat verkenningsdagen 
en stageweken 

verkenningsdagen datum 

dag 1 donderdag 3 oktober 

dag 2 donderdag 10 oktober 

dag 3 vrijdag 11 oktober 

dag 4 donderdag 17 oktober (mentorenvorming) 

dag 5 donderdag 24 oktober 

dag 6 donderdag 7 november  

(dag 7)  donderdag 14 november (halve dag, mogelijk contactmoment ifv 

stageweek) 

 

stageweken datum 

week 1 18-22 november 

(dag 8)  28 november (inhaaldag) 

3.2 MAARTSTAGE De praktijk van semester 3 omvat verkenningsdagen en 
stageweken 

 

verkenningsdagen datum 

dag 9 maandag 9 december 

dag 10 maandag 27 januari 

dag 11 dinsdag 28 januari 

dag 12 donderdag 13 februari 

Dag 13 donderdag 20 februari (mogelijk contactmoment ifv stageweek) 

 

stageweken datum 

week 2 2-6 maart 
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3.3 Afspraken voor de verkenningsdagen 

 

NOVEMBERSTAGE 

 

3.2.1 Voor 3/10 

• Herinner telefonisch aan de verkenningsdag of ga langs. Bezorg de brief voor de mentor 

(mail of breng) 

3.3.2 Bij de eerste verkenningsdagsdagen (1-2-3) 

 De eerste verkenningsdag ga je eerst langs bij de directie om je voor te stellen. 

 Laat de eerste dag ook meteen je VGM-dossier ondertekenen door de directie. 

 Stel je voor aan je mentor en wissel contactgegevens uit. 

 Check alle stagedagen met je mentor.  

 Bezorg dit praktijkkompas aan je mentor en bespreek de planning voor de volgende 

verkenningsdag.  

 VK1 (W6) VK 2 en 3 (W7):  

Doel is de mentor, de kleuters en de klas leren kennen, verkennen en ontdekken 

Kennismaken: Wie ben ik? Wie zijn jullie? Hoe is de schoolomgeving?  

(actie 1 en 2 van de 7 acties) 

Activiteiten: spelen met de kleuters, via de drie focussen van het eerste jaar de 

kleuters en hun noden en interesses in kaart brengen. 

 

o een focus zoeken in wat boeit de kleuters, waar spelen ze vooral mee, waar 

hebben ze veel interesse in 

o een focus zoeken in de hoeken, Welke hoek is populair? welke wil je aanpakken, 

waar valt het spel stil, welke is er niet? 

o een focus in de doelen, we kijken naar de noden, een klas die nood heeft aan 

veel beweging, waar je talig mee aan de slag kan gaan, zijn ze fijn motorisch, 

zijn ze creatief en fantasierijk? 

 

Thema: Vanuit de 3 focussen met de mentor de 10 thema’s bespreken en tot één 

thema komen op VK3 en bezorgen aan de stage-coördinator. 

 

3.3.3 Tijdens de volgende verkenningsdagen 

 Laat elke dag je aanwezigheidsformulier handtekenen. 

 Na elke verkenningsdag vraag je feedback over je functioneren in de klas. Je noteert deze 

feedback in een schriftje (hiervoor zorg je zelf). 

 Je bespreekt ook telkens welke opdrachten je de volgende verkenningsdag plant, nu het 

thema gekend is. 

3.3.4 Praktijkmap 

 
 De checklist voor de praktijkmap (toledo) stop je vooraan in je map. 
 Je stelt je map samen op basis van die checklist. 
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MAARTSTAGE 

 

3.3.5 Voor 27/1 

• Herinner je mentor aan de verkenningsdagen. Dat mag via mail.  

• Doe een voorstel via mail van wat je op de VK-dagen van 27-28/1 wil doen. 

 

3.3.6 VK-dagen 27-28/1 

 Je zoekt een aantal boeiende methodieken om samen met je kleuters tot een thema te 

komen. Om tot een themakeuze te komen kan je beroep doen op:  

- Interesse van kleuters 

 Noden van kleuters 

 De talenten van kleuters 

 De speelruimtes van de kleuters ( hoeken, outdoor) 

 

3.3.7 VK-dag 13/2 en 20/2 

 

 Denk op deze dag vooral vanuit je persoonlijke groei: Waar wil je nog in groeien? Wat wil 

je nog oefenen voor de stageweek start?  

 Bespreek je voorlopige versie van je weekplanning met je mentor. 

 Na de verkenningsdagen vraag je feedback over je functioneren in de klas. Je noteert 

deze feedback in je schriftje. Zorg dat je dit ook noteert voor je groeimap. 

 Verder in het praktijkkompas vind je de stage-opdrachten voor de stageweek van maart 

terug. Als je tijdens de VK-dag ruimte vindt om één of meerdere van deze opdrachten te 

doen, kan je deze daar al plannen.  

 
  



7 

UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding  Praktijkkompas opleidingsfase 2 

bachelor kleuteronderwijs  2019-2020 

3.4 Opdrachten tijdens verkenningsdagen 

Hieronder vind je de verplichte opdrachten vanuit de opleiding.  

In de laatste kolom vind je telkens de periode of het moment waarop je die opdracht plant.  

3.4.1 NOVEMBERSTAGE: Observatie- en participatietaken  

Opvoedkunde S&L 7 acties voor themaverkenning (de 

eerste 3 acties)  

VK-dag 1/2/3 

Outdoor Learning  de geplande Outdoor Learning-
activiteit bespreken met de mentor 

VK-dag 1/2/3 

Beeld KR3 Observeren van een beeldactiviteit 
inhoudelijk en reflectiemoment. 

VK-dag 1/2/3 

3.4.2 NOVEMBERSTAGE: Activiteiten vrij te kiezen aanbod tijdens VK 4/5/6 
volgens de inhouden/aanbod van de OPO’s  

Opvoedkunde S&L KI en aansluitend 

groepsactiviteiten in BC  

VK-dag: 4/5/6 

 

Taal S&L KA: spelen met versje  

 

KA: verhaal als impressie voor 

activiteit / verwerkings-

activiteiten  

VK-dag: 4/5/6 

 

 

VK-dag: 4/5/6 

 

Taal S&L observatieopdracht rond 

onthaalgesprek 

VK-dag 4/5/6 

WO S&L BA: beleving in BC VK-dag: 4/5/6 

 

Beweging S&L KA: bewegingsles –  

bewegingsmoment in thema 

VK-dag: 4/5/6 

 

Outdoor learning KA: een outdoor activiteit 

Mag geïntegreerd worden met een andere 

opdracht zolang deze 100% aan de 

verwachtingen en visie van het vak 

Outdoor Learning wordt voldaan. 

VK-dag: 4/5/6 

Muziek KR3 KA: spelen met een lied + 

beeldverhaal 

Vrij te kiezen in periode 

september – december  

Beeld KR3 BA: een activiteit rond 1 bouwsteen 

uit werken. 

Vrij te kiezen in periode 

september – december 

 

!! Denk eraan een bewegingsles is steeds verplicht te geven.  
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3.4.3 MAARTSTAGE: Observatie- en participatietaken 

 

Opvoedkunde 

S&L  

7 acties voor themaverkenning VK 9 

Taal (Brede 

basiszorg) 

Taak leesbevordering VK 9/10/11 

Godsdienst Eén observatieopdracht (schema van de 
componenten van levensbeschouwelijke 
en religieuze groei) 

 

VK 9/10/11 

 

 

3.4.4 MAARTSTAGE: VERPLICHTE ACTIVITEITEN 

Samen groot 

worden 

 Samen-Spel in de praktijk: van preventie naar interventie: hoe 

bouwen aan de band met één bepaalde kleuter? 

WO  De student kiest in functie van zijn thema zinvolle WO-activiteiten 

(beleving, exploratie, huishoudelijke activiteit, ontdekhoek) om dat 

stukje wereld in de klas te brengen en te verkennen 

Waardenbeleving  één begeleide of klassikale activiteit ‘Waardeverhaal’ 
 één klassikale activiteit ‘Waarderend terugblikken’ 

Beweging  bewegingsles verplicht te geven 
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3.5 Groeikansen 

 

 Je groeikansen schrijf je steeds neer in je groeimap. 

 Hieronder vind je inspiratie om je eigen leerproces vorm te geven.  

 Dat kan vanuit 4 invalshoeken:  

 vanuit je eigen krachten (wat doe ik graag? Waar ben ik sterk in? …),  

 vanuit je aandachtspunten (ik heb moeite met, ik wil groeien in, ik wil eigenlijk 

ontwijken, maar ik ga toch…)  

 vanuit de kleuters (geobserveerde interesses, noden,…) 

 vanuit je aanbod 

 Het is de bedoeling om hier doorheen de verschillende verkenningsdagen mee aan de 

slag te gaan.  

 Op de laatste VK-dag, na de novemberstage, op maandag 9 december, staan er geen 

verplichte opdrachten geroosterd. Die dag vul je in vanuit je eigen noden om je eigen 

groei in kaart te brengen. 

 

3.6 INSPIRATIELIJST VOOR NOVEMBERSTAGE 

NOVEMBERSTAGE (inhouden van OF1) 

3.6.1 Muzische inspiratie  

 beeldende activiteiten: procesgerichte activiteit vertrekkende van een impressie  

 dansante activiteiten: kinderdans, dansexpressie, … via bewegingstussendoortjes, 

bewegingslessen, bewegingshoeken, bewegingsmomenten 

 muzikale activiteiten en tussendoortjes (met o.a. liedjes uit liedboek 5x7 & 7x5 met 

bourdonbegeleiding op klokkenspel) 

 organisatorische ritueelliedjes 

 KA geluidsvierkant met instrumenten 

3.6.2 Beweging 

 bewegingsspel, spelen met klein materiaal, spelen met groot materiaal, bewegen in open 

lucht, bewegen in water, bewegen in verkeer,… via bewegingstussendoortjes, 

bewegingslessen, bewegingshoeken, bewegingsmomenten 

 

3.6.3 Talige inspiratie 

 prentenboeken en thema: verhaal met verwerkingsactiviteiten 

 alternatief vertellen  

 versjes als tussendoortjes 

 gespreksvoering / onthaalgesprek 

3.6.4 Wiskundige inspiratie 

 WI-activiteiten ordenen – ruimte – getalbegrip 
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3.6.5 Spelen en leren 

 gezelschapsspelletjes 

 kringspelletjes 

 zintuiglijke spelletjes 

 spel in de hoeken begeleiden / geïntegreerd spel in de hoeken stimuleren 

3.6.6 Taken op mesoniveau 

 Oudercontact bijwonen, gesprek met zorgmentor, participeren aan instapdag 2,5 jarigen, 

gesprek met leerkracht bewegingsopvoeding,… 

 

3.6.7 Beeld inspiratie 

 Beeldende activiteiten: procesgerichte act. vertrekkende van een impressie, de 

tussendoortjes koffer van beeld is in de klas aanwezig, graag een BA en 2 activiteiten uit 

de koffer. 

 

 

3.7 INSPIRATIELIJST VOOR MAARTSTAGE 

(inhouden OF1 + sem3)  

3.7.1 Muzische activiteiten 

 Muzikale activiteiten en voldoende tussendoortjes 

 Beeldende activiteiten: procesgerichte act. vertrekkende van een impressie, de 

tussendoortjes koffer van beeld is in de klas aanwezig, graag een BA en 2 

activiteiten uit de koffer. 

 KA muzische activiteit met keuze uit:  

 KA improviseren op instrumenten (gevoelens, sfeer,…) in combinatie met 

beeld (tekenen, schilderen,…) met focus op brede basiszorg (2 groepen)  

 KA tekenen/ schilderen op behangpapier a.d.h.v. klassieke sfeermuziek 

met focus op brede basiszorg (2 groepen) zie ook beeld 

 Dansante activiteiten: kinderdans, dansexpressie, … via bewegingstussendoortjes, 

bewegingslessen, bewegingshoeken, bewegingsmomenten 

 Muzisch geïntegreerde activiteiten vanuit de lessen brede basiszorg 

 Drama a.d.h.v. een zintuig een activiteit uitwerken en koppelen aan een emotie 

3.7.2 Bewegingsopvoeding 

 Bewegingsspel, spelen met klein materiaal, spelen met groot materiaal, bewegen in open 

lucht, bewegen in water, bewegen in verkeer,… Via bewegingstussendoortjes, 

bewegingslessen, bewegingshoeken, bewegingsmomenten 

3.7.3 Talige inspiratie 

 prentenboeken en thema: verhaal met verwerkingsactiviteit(en) 
 alternatief vertellen 
 lees- of boekenhoek 
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 (activiteiten met) informatieve boeken 

 versjes als tussendoortjes 
 gespreksvoering / onthaalgesprek 

3.7.4 Wiskundige inspiratie 

 WI-activiteiten ordenen – ruimte – getalbegrip – meten - tijd 

3.7.5 Spelen en leren 

 gezelschapsspelletjes 

 kringspelletjes 

 zintuiglijke spelletjes 

 spel in de hoeken begeleiden / geïntegreerd spel in de hoeken stimuleren 

3.7.6 Taken op mesoniveau 

 Oudercontact bijwonen, gesprek met zorgmentor, participeren aan instapdag 2,5 jarigen, 

gesprek met leerkracht bewegingsopvoeding,… 

 

 

AFSPRAKEN COMBI-STUDENTEN 

 

Alle studenten die praktijk 2 opnemen, voeren de opdrachten en activiteiten uit het 

praktijkkompas van OF 2 uit.  

 

Studenten die een of meerdere OPO’s niet (meer) moeten opnemen worden toch 

verwacht om opdrachten en activiteiten gekoppeld aan die OPO’s uit het 

praktijkkompas uit te voeren.  

 

 

 

3.8 ACTIEVE STAGEWEKEN 

3.8.1 Algemene verwachtingen  

 

 De student stelt een doordacht weekaanbod samen, bereidt klassikale, begeleide 

en zelfstandige activiteiten voor en realiseert deze op een krachtige manier.  

 Verder werken de studenten tijdens deze stageweek aan zelfstandig 

klasmanagement. Het is de bedoeling dat de student tijdens deze week de klas zelf 

in handen neemt en alle activiteiten organiseert en begeleidt. Mits feedback en indien 

nodig wat ondersteuning aan het begin van de week, probeert de student hierin een 

duidelijke groei aan te tonen.  

 Ook neemt de student het eigen leerproces in handen. Activiteiten of aspecten 

van het leerkracht zijn die nog niet naar wens verliepen tijdens de verkenningsdagen, 

kan de student opnemen tijdens de stagedagen. De student toont aan dat er met de 

geboden feedback en op basis van zelfreflectie aan de slag wordt gegaan. 

 



12 

UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding  Praktijkkompas opleidingsfase 2 

bachelor kleuteronderwijs  2019-2020 

3.8.2 Afspraken NOVEMBERSTAGE (18-22 november) 

 

 De student krijgt in de opleiding inhoudelijke input i.v.m. het kiezen en uitwerken van 

een thema bij 3-4- jarigen kleuters. Rekening houdend met een aantal criteria 

(leefwereld, …) werden een aantal mogelijke thema’s geselecteerd. Vervolgens wordt 

het uiteindelijke thema in overleg met de mentor vastgelegd. 

 

 Op 22/10 is er een coaching rond weekschema voorzien in de opleiding 

 In de voorbereidingsweek zal eer een coaching voorzien worden in de opleiding in 

functie van lesvoorbereidingen.  

 

 De student bezorgt de weekplanning uiterlijk 18/11 aan de mentor. 

 

 De student plaatst de weekplanning uiterlijk 12/11 op het SIS en stuurt deze via mail 

naar de communitycoaches. 

 

 De student bezorgt (een deel van) de lesvoorbereidingen aan de mentor, indien 

gewenst volgens afspraak met de mentor, ten laatste op donderdag 14/11. De 

opleiding biedt in de week van 11-15/11 coaching bij lesvoorbereidingen aan.  

 

 Bij de start van de stageweek is de praktijkmap volledig aanwezig in de klas en ter 

inzage van de mentor. De voorbereidingen van ZA’s en hoeken kunnen mogelijk 

doorheen de week groeien op basis van observaties, interesses en vaststellingen van 

de kleuters. In de ‘checklist voor de praktijkmap’ is te vinden wat thuishoort in de 

map. 

 

 De student noteert bij activiteiten doelstellingen cfr. het onderwijsnet van de school 

en de documenten die daarin van toepassing zijn. De studenten formuleren telkens 

een 3-tal passende doelen per activiteit.  

 
 De student werkt het onderwijsaanbod in groep uit. De student is zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorbereidingen. De student past 
voorbereidingen altijd aan de eigen kleutergroep aan.  
 

 Tijdens de stageweek brengt een docent uit de opleiding een coachend bezoek. 

Hierin wordt ook tijd gemaakt om met de mentor af te toetsen hoe het loopt. 

Daarnaast hopen we dat de mentor dagelijks even tijd kan maken om met de student 

in gesprek te gaan over zijn/haar persoonlijke groei en zijn/haar aanbod (positieve 

punten en aandachtspunten). De student noteert feedback in het feedbackschriftje. 

Dat schriftje is ter inzage in de klas aanwezig. 

 

 De student bezorgt uiterlijk bij de start van de stageweek een praktijkverslag aan de 

mentor waarin het functioneren van de student wordt samengevat. Dit document 

wordt aan het einde van de stageweek of kort na de stageweek aan de student 

bezorgd. De student maakt een kopie en geeft het originele exemplaar aan de STC. 

 
 Laat elke dag je aanwezigheidsformulier handtekenen.  
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3.8.3 Afspraken MAARTSTAGE (2-6 maart) 

 
 Tijdens het groeilabo op 21/2 is er een coachingsmoment voor je weekplanning 

voorzien. Je kan dan met vragen daarover terecht bij je studentencoach.   
 

 Tijdens de voorbereidingsdagen op 24/2 – 28/2 worden er coachings in functie van   
lesvoorbereidingen voorzien.  

 
 De student plaatst de weekplanning voor de stageweek uiterlijk 15/2 op het SIS en 

bezorgt deze dan ook definitief aan de mentor. 

 
 De student maakt met de mentor concrete afspraken over het vooraf indienen van 

voorbereidingen (hoe, wanneer). We verwachten dat zeker enkele lesvoorbereidingen 
voor de start van de stage aan de mentor bezorgd worden.  

 

 Bij de start van de stageweek is de praktijkmap volledig aanwezig in de klas en ter 

inzage van de mentor. De voorbereidingen van ZA’s en hoeken kunnen mogelijk 

doorheen de week groeien op basis van observaties, interesses en vaststellingen van 

de kleuters. In de ‘checklist voor de praktijkmap’ is te vinden wat thuishoort in de 

map. 

 

 De student noteert bij activiteiten doelstellingen cfr. het onderwijsnet van de school 

en de documenten die daarin van toepassing zijn. De studenten formuleren telkens 

een 3-tal passende doelen per activiteit.  

 
 De student werkt het onderwijsaanbod individueel uit. De student is zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorbereidingen.  
 

 Tijdens de stageweek brengt een docent uit de opleiding een beoordelend bezoek. 

Hierin wordt ook tijd gemaakt om met de mentor af te toetsen hoe het loopt. 

Daarnaast hopen we dat de mentor dagelijks even tijd kan maken om met de student 

in gesprek te gaan over zijn/haar persoonlijke groei en zijn/haar aanbod (positieve 

punten en aandachtspunten). De student noteert feedback in het feedbackschriftje. 

Dat schriftje is ter inzage in de klas aanwezig. 

 
 De student bezorgt uiterlijk bij de start van de stageweek een praktijkverslag aan de 

mentor waarin het functioneren van de student wordt samengevat. Dit document 
wordt aan het einde van de stageweek of kort na de stageweek aan de student 
bezorgd. De student maakt een kopie en geeft het originele exemplaar aan de STC. 
 

 Laat elke dag je aanwezigheidsformulier handtekenen. 
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3.8.4 AANDACHTSPUNTEN 

 

NOVEMBERSTAGE 

 
 De checklist voor de praktijkmap (toledo) stop je vooraan in je map. 
 Je stelt je map samen op basis van die checklist. 

 

 Bij het voorbereiden en realiseren van het aanbod houdt de student rekening met 

onderstaande aspecten: 

o Themaverkenning in 7 acties 

o Criteria voor een goede planning:  

(Een uitgebreide toelichting zie toledo: Spelen en leren deel 1) 

 
Een goede planning… 

 

o is doelgericht.  

o bevat voldoende rijke impressies  

o bevat voldoende expressiemogelijkheden.  

o bevat voldoende rijke, gevarieerde activiteiten die de brede 

ontwikkeling van de kleuters stimuleren. 

o heeft een logisch verloop doorheen de verschillende dagen 

o houdt rekening met organisatorische aspecten 

 speelt flexibel in op noden, initiatieven van kleuters en onverwachte 

omstandigheden 

 

 Er zijn geen verplicht uit te voeren activiteiten tijdens de stageweek. De 

student probeert het aanbod wel vorm te geven vanuit verworven inzichten uit 

opleidingsfase 1 en 2, maar deels ook vanuit eigen groeikansen. 
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MAARTSTAGE 

 
 De checklist voor de praktijkmap (toledo) stop je vooraan in je map. 
 Je stelt je map samen op basis van die checklist. 

 
 

 Bij het voorbereiden en realiseren van het aanbod houdt de student rekening met 

onderstaande aspecten: 

o Themaverkenning in 7 acties 

o Criteria voor een goede planning:  

(Een uitgebreide toelichting zie toledo: krachtig leren 3) 

 

Een goede planning… 

 

o is doelgericht.  

o bevat voldoende rijke impressies  

o bevat voldoende expressiemogelijkheden.  

o bevat voldoende rijke, gevarieerde activiteiten die de brede 

ontwikkeling van de kleuters stimuleren. 

o heeft een logisch verloop doorheen de verschillende dagen 

o houdt rekening met organisatorische aspecten 

o speelt flexibel in op noden, initiatieven van kleuters en onverwachte 

omstandigheden 

o Er zijn enkele verplicht uit te voeren activiteiten tijdens de stageweek 

(zie hieronder).  

 

o Geef je aanbod zéker ook vorm vanuit de groeikansen en vanuit de 

verworven inzichten uit OF 1 en 2. 

 

 


