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AVONDTRAJECT   LER BaSO 
MDT 1 & 2 – PRAKTIJK 1 

Synthesedocument MENTOR 

Naam student:  ..........................................................................   

Onderwijsvakken:  ......................................................................   

Stageschool:  ..............................................................................................................................  

Vakmentor(en):  .........................................................................................................................  

Praktijkbegeleider UCLL:  ............................................................  Datum:  ..............................  

 
Samengevat: Kwaliteiten en werkpunten 

Noteer hierboven een samenvatting van de praktijkverkenning. Geef op de volgende pagina’s per 
competentie aan wat de werkpunten en kwaliteiten zijn van de student. 
Dit document kan gebruikt worden voor tussentijdse feedback aan de student.  
Dit document wordt in elk geval ingevuld op het einde van de hele praktijkperiode Praktijk 1, ter voorbereiding 
van het doorgroeigesprek op het einde van het jaar (mei-juni). 
 
Binnen ons praktijkconcept kiezen we voor een groeimodel, waarbij we van het verkenningsniveau1 (OF1) 
evolueren naar het integratieniveau (OF4). Om studenten echte leerkansen te bieden zonder de klaspraktijk al te 
zeer te belasten, verloopt de beoordeling van Praktijk 1 in een wisselwerking tussen wat in de opleiding gebeurt 
en door wat in het werkveld plaatsvindt. Onderstaande competenties focussen op wat in het werkveld gebeurt. De 
actieve leshandelingen binnen Praktijk 1 beoordelen we in de opleiding zelf. Actief lesgeven in het werkveld is dus 
pas voor het toepassingsniveau in Praktijk 2 (OF2). 
 
 
Naam mentor:    Handtekening Mentor:   Datum:  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                 
1 Zie toelichting van de vier beheersingsniveaus (verkenningsniveau – toepassingsniveau – creatieniveau – integratieniveau) in 
het praktijkvademecum. 
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SYNTHESEDOCUMENT MENTOR –MDT 1 & 2 – Praktijk 1 - Avondtraject 
Competenties Kwaliteiten Werkpunten  

Beroepshouding 
Toont een professionele houding met passie voor het leraarschap 
en stelt voorbeeldgedrag in zijn rol als leraar: 

• heeft zin voor samenwerking; 
• staat open voor en houdt rekening met feedback over het eigen 

functioneren  
• neemt verantwoordelijkheid op door het naleven van afspraken; 
• gaat respectvol in interactie; 
• toont inzet en is enthousiast; 
• gaat deontologisch om met vertrouwelijke informatie. 

  

C1 De leraar als inhoudelijk- en vakdidactisch expert 
Selecteert en beheerst lesgebonden leerinhouden en vaardigheden; 
Ontwerpt vakdidactisch een (krachtige) leeromgeving door 

• de beginsituatie te bevragen en daarmee rekening te houden;  
• doelen te kiezen en te formuleren vanuit leerplandoelen en 

eindtermen; 
• vanuit (vak)didactische principes een lesvoorbereiding te 

ontwerpen. 
•  

Concreet betekent het dat de student in staat is om een 
lesvoorbereiding te maken van een les die door de mentor wordt 
gegeven en hierover feedback vraagt aan de mentor (cfr. opdracht 
vanuit de opleiding). 

  

C2 De leraar als begeleider van leer- en 
ontwikkelingsprocessen 

Begeleidt een lesactiviteit; 
Hanteert gepaste en afwisselende werkvormen;  
Maakt gebruik van gepaste leermiddelen en media; 
Geeft een concrete, duidelijke instructie en hanteert een gerichte, 
heldere vraagstelling. 
 
Concreet betekent het dat de student actief in gesprek gaat met 
de mentor over verschillende aspecten van beginsituatie van 
leerlingen (cfr. opdracht vanuit de opleiding). 
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SYNTHESEDOCUMENT MENTOR –MDT 1 & 2 – Praktijk 1 - Avondtraject 
Competenties Kwaliteiten Werkpunten 

C3 De leraar als opvoeder 
draagt bij tot een positief leerklimaat door 

• respectvol om te gaan met leerlingen; 
• leerlingen aan te moedigen en te bevestigen; 
• leiding te durven nemen;   

 
Concreet betekent het dat de student in verschillende situaties en 
contexten toont dat hij een respectvolle, empathische 
grondhouding heeft  ten aanzien van leerlingen. 

  

C4 De leraar als organisator 
Organiseert lesactiviteiten veilig en stemt de klasinrichting daarop 
af; 
Behoudt klasoverzicht;  
Bewaakt de tijd. 

  

C 5 De leraar als innovator en onderzoeker 
blikt vanuit een reflectiemodel terug op concrete ervaringen; 
 
Concreet betekent het dat de student betekenis kan geven aan 
eigen ervaringen en hierover in gesprek kan gaan met de mentor. 
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C6 De leraar als teamspeler 
gaat op een correcte manier in dialoog met medestudenten en 
mentoren; 
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SYNTHESEDOCUMENT MENTOR –MDT 1 & 2 – Praktijk 1 - Avondtraject 
Competenties Kwaliteiten Werkpunten 

C7 De leraar als wereldburger 
 

  

C8 De leraar als taalontwikkelende leraar en 
communicator 
Spreekt en schrijft verzorgd en verstaanbaar algemeen Nederlands;  
Zorgt voor een rijk en toegankelijk taalaanbod; 
Zet lichaam en stem passend. 
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