
 

Aalst, februari 2021 

Betreft: Mentorenvorming ingroeistage 3 EBA KO 2021 

  

Geachte directie,  

Beste kleuteronderwijzer(es),  

  

U bent bereid een derdejaarsstudent van onze kleuteropleiding in uw school/klas te 

ontvangen voor een ingroeistage. De ingroeistage is het sluitstuk van de opleiding, 

waarbij volgende doelen worden beoogd:  

 De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties.  

 De student kan voor een langere periode (6 weken) de klaspraktijk 

kwaliteitsvol voorbereiden, realiseren en daarop reflecteren i.f.v. zelfgestuurd 

leren. 

 De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe. 

 De student experimenteert met team-teaching. 

 De student verkent de school als geheel.  

 De student integreert zich op discrete wijze  in een schoolteam. 

 De student communiceert gepast met ouders en andere partners. 

 

Zoals bekend duurt deze ingroeistage zes weken. De student wordt geankerd aan één 

klas, waar hij zes weken actieve, effectieve stage doet. Alle informatie vindt u via 

https://stage.odisee.be/onderwijs/bakoaalst/fase-3/stage-3-ingroeistage/.  

 

De titularis van deze klas is de mentor van het complete stagetraject. Deze mentor 

verwelkomen we graag op onze mentorenvorming.  We richten deze mentorenvorming 

reeds enkele jaren in. De mentoren geven telkens aan dat ze het verplicht volgen van 

deze mentorenvorming als een must ervaren om inzicht te krijgen in de ingroeistage en 

om correct te kunnen begeleiden.   

  

In deze brief willen we nog enkele praktische afspraken in verband met deze 

mentorenvorming op een rijtje zetten.   

We voorzien 3 vormingsdagen gespreid over het academiejaar 2020-2021. Ze zijn 

voorzien op:     

• Dinsdag 16 maart 

• Donderdag 25 maart  

• Dinsdag 18 mei       

Op deze dagen werkt de student-ingroeier zelfstandig in uw klas.   

De eerste twee vormingsdagen in maart (16 en 25 maart) zijn in dit kader wel bijzonder, 

omdat de ingroeistage dan nog niet loopt en de student slechts voor 2 dagen uw klas 

overneemt.   

Het is de bedoeling dat de student aansluit bij het aanbod dat u in die week uitwerkt. 

Om hierover duidelijke afspraken te maken en om de klas te leren kennen, voorzien we 

twee observatiemomenten voorafgaande de mentorenvorming. Deze vinden plaats op 

https://stage.odisee.be/onderwijs/bakoaalst/fase-3/stage-3-ingroeistage/


 

dinsdag 2 maart en dinsdag 9 maart. De student observeert maar geeft zelf geen 

activiteiten. In een gesprek met de mentor wordt gepraat over klasgewoontes en 

mogelijk aanbod voor die dag. Het is de bedoeling dat de student duidelijk 

geïnformeerd wordt over het aanbod dat gerealiseerd moet worden op 16 en 25 maart. 

 

Omwille van de coronamaatregelen zullen de mentorenvormingen van 16 en 25 maart 

digitaal doorgaan en dit van 9 uur tot 11.30u. Op 16 maart maken we even tijd voor 

kennismaking. Het opzet van de ingroeistage en het gebruik van het stageportfolio 

worden toegelicht en gekaderd binnen de totale opleiding. Naast het verstrekken van 

info wordt ook gewerkt met concrete oefeningen en reflectieopdrachten i.v.m. 

mentorschap.  Via onderstaande link kan je deelnemen: 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Mocht je verhinderd zijn op 16 of 25 maart om deel te nemen, gelieve dit via mail te 

laten weten aan Hilde Deman (hilde.deman@odisee.be) 

We hopen om de mentorenvorming van 18 mei op de campus te laten doorgaan. 

Verdere informatie hierover volgt.  

We kijken uit naar een leerrijke dag samen. Als u nog vragen hebt, kan u steeds bij ons 

terecht.  

  

Opleidingshoofd BAKO                        Stagecoördinator                                Mentorenbegeleiders   

Steven Vanmol  Sanne De Vos            Hilde Deman hilde.deman@odisee.be 

    Jan Blancke  jan.blancke@odisee.be 

   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM0NjY5ZjMtNDBiZS00NGVhLTkwOGItMDhkZmQ3ZDFkNGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e74901d-334f-46e3-96d1-47d842585abd%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc58b09-bdeb-445b-9bfa-6093c49fb25e%22%7d

