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Student: 

Praktijkpedagoog: 

Stageperiode: 

Stageschool (school + adres):  

Klas: Aantal kls.: 

Mentor: 

Volgens de basiscompetenties van de leraar: 
(-)- = (zeer) zwak / +/- = voldoende / (+)+ = (zeer) goed 
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Kwaliteiten, evolutie, werkpunten 

1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 
    (Rijk basismilieu / Betrokkenheid) 

      

1.1     Achterhaalt de beginsituatie van de lerende en de leergroep       

1.2 Kiest en formuleert gericht doelstellingen      

1.3 Selecteert doelgerichte leerinhouden en leerervaringen       

1.4 + 1.9 Structureert leerinhouden en – ervaringen tot een samenhangend geheel  
→ opbouw en samenhang van weekschema(‘s) doorheen de stageperiode 

     

1.5    Hanteert gepaste werkvormen en groeperingsvormen      

1.6    Kiest gepaste ontwikkelingsmaterialen en leermiddelen       

1.7 + 1.12  Creëert een ontwikkelingsbevorderende leeromgeving voor elke lerende vanuit 
een vakoverschrijdende invalshoek 

     

11.10 Toont een speelse, enthousiaste stijl bij begeleiding van een aanbod      

2. De leraar als opvoeder (Warm basismilieu / Welbevinden)       

2.1      + 2.7 Gaat respectvol en waarderend met kleuters om      

2.2 Creëert een positief leefklimaat voor de kleuters       

• Stemt af op de eigenheid van de groep      

• Bevordert zelfwerkzaamheid , zelfsturing en emancipatie van de kleuters  (leren 
leren) 

     

2.3      Toont een gepaste kordate omgang met de kleuters      

2.4     Heeft aandacht voor attitudevorming en sociale vaardigheden      

2.6  + 1.10  Kan adequaat omgaan met zorgkleuters      

2.8     Communiceert verbindend en hanteert conflictsituaties op een positieve, oplossings-  
            en herstelgerichte manier 

      

3. De leraar als inhoudelijk expert        

3.1 + 1.8 Heeft zicht op de brede ontwikkeling van de lerende en toetst af met gerichte  
observaties van kleuters 

     

3.2 + 3.3 Beheerst de leerinhoud      

• Werkt zich op eigen niveau in het thema in      

• Vertaalt de leerinhouden op een geïntegreerde manier naar kleuters      

• Werkt dit alles uit in lesfiches, aangroeischema, agenda      

3.4 + 1.9 Situeert het eigen onderwijsaanbod in het geheel van het onderwijsaanbod met het  
oog op begeleiding en oriëntering van de lerenden → kan zijn onderwijsaanbod 
situeren in de leerlijnen  

      

3EBA KO + 3EBA KO HAO 
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 -- - +/- + ++ Kwaliteiten, evolutie, werkpunten 
4. De leraar als organisator + 11.5       

4.1  + 4.2 Is een goed klasmanager:      

• Klasschikking      

• Materiaalgebruik      

• Tijdsgebruik, vlotte overgangen      

• Doelgerichte organisatie      

4.1  + 2.7 Waakt over de (fysieke) veiligheid van de kleuters      

4.3 Voert administratieve taken uit → register, maaltijden, heen-en-weerschriftje, …      

4.4 Voert schooltaken uit → toezicht, opvang, rij, …      

5.  De leraar als innovator/onderzoeker       

5.1 + 5.5  Stelt eigen functioneren in vraag en stuurt bij via:      

• Agenda      

• Begeleidingsgesprek      

• Stageportfolio      

5.3     Kan vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen      

6. De leraar als partner van ouders/verzorgers       

6.1. Kan zich gepast informeren over en discreet omgaan met gegevens van het kind      

6.2 + 6.3 + 6.4  Kan ouders informeren over het klasgebeuren en kan gepast, respectvol in  
interactie treden met de ouders 

     

7. De leraar als lid van een team + 11.2 + 11.6        

7.1   Kan tijdig overleggen en efficiënt en doelgericht samenwerken binnen het schoolteam      

• Neemt geëngageerd deel aan het schoolleven      

• Kan zich vlot en waar nodig discreet inpassen in de bestaande schoolcultuur      

• Kan eigen kwaliteiten inzetten in groep, op school        

• Positieve ingesteldheid o.a. ten aanzien van de levensbeschouwelijke en 
onderwijskundige identiteit van de lerarenopleiding en stagescholen 

     

7.2 + 7.4  Kan afspraken maken en nakomen (bv. i.f.v. team-teaching)      

7.3     Leeft de onderwijsvisie van de school na      

11.2   Relationele gerichtheid: communiceert eerlijk, direct en respectvol met alle  
           betrokkenen 
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 --  - +/- + ++ Kwaliteiten, evolutie, werkpunten 

8. De leraar als partner van externen (8.1 + 8.2)       

• Kan nieuwe contacten leggen met externe instanties      

9.  De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap (7.5 + 8.3 + 9.1 + 10.1)       

• Kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving → kan eigen 
mening formuleren over onderwijskundige thema’s  

     

10.  De leraar als cultuurparticipant (2.5 + 9.2 + 10. 1 + 10. 2 + 11.11)       

• Kan over actuele maatschappelijke thema’s in gesprek gaan en waar zinvol 
integreren in de klaspraktijk. 

     

Communicatie ( 1.11 + 1.13 + 1.15 + 3.5)       

1.  Taalgebruik van de stagiair      

• Rijke en begrijpelijke taal, voldoende herhaling → afgestemd op 
taalbeheersingsniveau van de kleuters 

     

• Standaardnederlands (woordenschat, uitspraak, zinsbouw)      

• Stem als instrument (volume, intonatie, tempo, verstaanbaarheid)      

• Ondersteunende non-verbale communicatie (oogcontact, gebaren, visuele 
ondersteuning) 

     

• Schriftelijke taal (tekststructuur, spelling, zinsbouw)      
2.  Kleutertaal      

• Rijk en begrijpelijk taalaanbod met aandacht voor woordenschatontwikkeling      

• Spreekkansen voor (alle) kleuters      

• Geeft voldoende (taal)feedback      

• Taalzorg (differentiatie)      

• Aandacht voor non-verbale communicatie van de kleuter      
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Attitudes --  - +/- + ++ Kwaliteiten, evolutie, werkpunten 
11.1   Beslissingsvermogen       

11.3   Gepast kritische ingesteldheid      

11.4 Leergierigheid en eigenaarschap:       

• Leergierigheid       

• Gepaste ondernemingszin      

• Inzet, betrokkenheid, persoonlijk engagement      

11.5   Organisatievermogen (zelfsturing/zelfzorg)       

• Plant eigen taken op korte en lange termijn      

• Kan zelfsturend omgaan met werkdruk      

11.7    Verantwoordelijkheidszin → grondigheid, alertheid, stiptheid, orde en netheid      

11.8    Flexibiliteit      

11.9    Muzische gerichtheid      

11.12  + 1.14 Oog voor diversiteit, diversiteit als kracht      

11.13  Oog voor duurzaamheid       

Algemene beoordeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening mentor: 

 

 

Handtekening directie + stempel van de school: 

 


