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tweede jaar bachelor kleuteronderwijs 

aanvraag stage bij 3-, 4- of 3-4 jarige kleuters en stage bij 5-jarige kleuters 

 

 

Beste 

 

Via deze weg vragen we graag uw medewerking. We zoeken scholen die stagekansen willen 

bieden aan onze tweedejaarsstudenten bachelor kleuteronderwijs. De student die zich aanbiedt, 

is op zoek naar: 

 

 een klas bij de 3, 4- of 3-4 jarige kleuters voor de periode van oktober 2020 t.e.m.          

5 maart 2021 en 

 een klas bij de 5-jarige kleuters voor de periode van maart 2021 t.e.m. mei 2021. 

 

Stageperiode bij 3-, 4- of 3-4 jarige kleuters 

 

verkenning      08-10-20 / 14-10-20 / 15-10-20 / 16-10-20 / 28-10-20 / 29-10-20 / 30-10-20 / 
27-01-21/ 28-01-21 / 11-02-21 / 12-02-21 

actieve stage      23 t.e.m. 27-11-20 en 01 t.e.m. 05-03-21 

inhaaldag       03-12-20 
contactdag         20-11-20 (halve dag)  (in overleg met mentor kan de contactdag ook geplaatst 

worden tijdens de voorbereidingsdagen, vermeld op het overzichtsrooster) 
 

 

Stageperiode bij 5-jarige kleuters 

 

verkenning        12-03-21 / 18-03-21 / 19-03-21 / 25-03-21 / 29-03-21 / 30-03-21 / 22-04-21  
actieve stage     06 t.e.m. 21-05-21 

contactdag        29-04-21 (in overleg met mentor kan de contactdag ook geplaatst worden 
tijdens de voorbereidingsdagen, vermeld op het overzichtsrooster) 

 

 

De studenten mogen geen stage lopen in een school waar een familielid tewerkgesteld is, een 

directiefunctie uitoefent of een beleidsfunctie bekleedt (vierde graad verwantschap). Het is 

wenselijk dat de stagementor een paar jaar ervaring heeft en open staat voor het begeleiden van 

aspirant-leerkrachten. 

 

Voorafgaand aan de actieve stageperiodes waarin van de student verwacht wordt om de 

klasgroep volledig te begeleiden, worden er telkens verkenningsdagen gepland. Tijdens deze 

verkenningsdagen leert de student de kleuters en de klas kennen door te observeren, maar ook 

door te participeren en activiteiten uit te proberen.  

 

Voor de stage bij de 3-, 4- of 3-4 jarige kleuters is de mentor op 15 oktober 2020 van harte 

welkom in de opleiding voor een mentorenvorming waar we de verkennings- en stagedagen 

grondig toelichten. De student neemt op dat moment de klas over. 

 

Voor de stage bij de 5-jarige kleuters is de mentor op 18 maart 2021 eveneens van harte welkom 

in de opleiding voor een mentorenvorming waar we de verkennings- en stagedagen grondig 

toelichten. De student neemt op dat moment de klas over. 



 

 

 

 

Als u de student(e) stageklassen kan en wil toewijzen, willen we u vragen om de bijgevoegde 

stageovereenkomst in drievoud te ondertekenen. Eén exemplaar is voor u bestemd, één voor de 

student, en één voor de opleiding. We zijn er ons van bewust dat stages begeleiden bijkomende 

inspanningen vraagt van u en uw leerkrachten. Daarom willen we u en uw team in naam van de 

studenten en onszelf bij voorbaat hartelijk danken voor de geboden kansen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Marie-Rose Polling en Els Bertrands 

opleidingsverantwoordelijken bachelor kleuteronderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vragen, opmerkingen,… kan u terecht bij: 

 campus Diest - Bieke Stals:  016 375 403 - stage.diest@ucll.be 
 campus Heverlee - Chantal Sodermans: 016 375 609 - chantal.sodermans@ucll.be 


