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Overzicht van de stage - opleiding kleuteronderwijs 2019-2020 
 

Eerste jaar, eerste periode 

 STAGESCHOLEN 

Dinsdag 22 oktober NM tekenen stagecontract 

Dinsdag 5 november participerende observatie 

Dinsdag 26 en woensdag 27 november inleefstage: participerende observatie   

Donderdag 28 november inleefstage: verhaal/creahoek 

Dinsdag 10 december  NM contact met mentor 

Maandag 16 of dinsdag 17 december  stage: BC prentenboek   

 

Eerste jaar, tweede periode (studenten wisselen van klas) 

 STAGESCHOLEN 

Donderdag 13 en vrijdag 14 februari participerende observatie in de nieuwe 

stageklas 

Dinsdag 10 maart NM contact met mentor 

Donderdag 12 en vrijdag 13 maart  stage  

Dinsdag 31 maart  NM contact met mentor 

Donderdag 23 en vrijdag 24 april  stage 

Dinsdag 12 mei NM  contact met mentor 

Maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei stage  
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Tweede jaar, eerste periode: stage oudste kleuters (4j, 5j of 4-5j) 

 STAGESCHOLEN 

maandag 4 november tekenen stagecontract + participerende observatie 

dinsdag 5 november  participerende observatie  

dinsdag 19 november participerende observatie + try out 

dinsdag 3 december NM contact met mentor 

maandag 9 tot vrijdag 13 december stage: BC licht en donker 

 
Tweede jaar, tweede periode: stage jongste kleuter (2,5j of 2,5-3j) 

 STAGESCHOLEN 

dinsdag 28 januari participerende observatie  

dinsdag 11 februari participerende observatie   

maandag 17 februari  participerende observatie  

dinsdag 18 februari  NM contact  

maandag 2 maart tot vrijdag 6 maart  stage: BC in samenspraak vast te leggen 

 
Tweede jaar, derde periode (zelfde klas als in eerste periode) 

 STAGESCHOLEN  

maandag 23 maart participerende observatie 

dinsdag 24 maart participerende observatie + mentorenvorming (VM)  

maandag 27 april   participerende observatie EF  

donderdag 7 mei NM contact met mentor 

maandag 11 tot dinsdag 26 mei stage 
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Er zijn ook studenten die de tweedejaarsstage combineren met theorievakken in het derde jaar. Voor hen zijn 
de eerste twee periodes verschillend. Zij lopen stage van 4 tot 8 november 2019 en van 17 tot 21 februari 
2020. Het spreekt voor zich dat er daarvoor voorafgaand ook observatie- en contactmomenten voorzien zijn.  
Indien we dergelijke studenten zouden toewijzen, dan concretiseren we dat allemaal voor u. 
 
De stageplanning voor het derde jaar voegen we niet toe. De betrokken studenten contacteren u wel 
rechtstreeks om een concrete planning op te stellen.  
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