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Concrete stageplanning voor reguliere studenten 2EBA KO 

 

Eerste periode: stage oudste kleuters (4j, 5j of 4-5j)  

donderdag 21 oktober  Contactmoment voor risicoanalyse en stagecontract      

(kan ook digitaal)  

donderdag 28 oktober participerende observatie 

maandag 15 november participerende observatie + afstemmen proefactiviteit* 

donderdag 18 november  participerende observatie + proefactiviteit* 

donderdag 9 december NM contact met mentor 

maandag 13 tot vrijdag 17 december stage: BC licht en donker 

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

donderdag 10 februari participerende observatie + afstemmen proefactiviteit* 

maandag 14 februari participerende observatie + filmen proefactiviteit*   

donderdag 24 februari  NM contact  

maandag 7 maart tot vrijdag 11 maart  stage: BC in samenspraak vast te leggen 

 
Derde periode (zelfde klas als in eerste periode) 

donderdag 17 maart participerende observatie EF 

maandag 21 maart participerende observatie   

dinsdag 22 maart Participerende observatie + filmen proefactiviteit* 

donderdag 5 mei NM contact met mentor 

maandag 9 tot vrijdag 13 mei stage: BC in samenspraak vast te leggen 

 
 
 

                                                             
* Elke stage worden enkele studenten aangeduid die een aanbod moeten verzorgen tijdens de observatiedag en 
zichzelf hierbij moeten filmen. Die filmpjes zullen nadien in de klas besproken worden. Zo zullen de kleuter  

http://www.kahosl.be/
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Concrete stageplanning voor GIT-studenten 2EBA KO 

 

Eerste periode: stage oudste kleuters (4j, 5j of 4-5j)  

maandag 11 oktober  participerende observatie  

dinsdag 12 oktober participerende observatie 

woensdag 13 oktober  Participerende observatie + filmen proefactiviteit* 

donderdag 21 oktober  NM contact met mentor 

maandag 25 tot vrijdag 29 oktober  Stage: De koekjesfabriek 

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

vrijdag 10 december  participerende observatie  

vrijdag 14 januari participerende observatie  + filmen proefactiviteit* 

donderdag 10 februari  NM contact  

maandag 14 februari tot vrijdag 18 februari  stage: BC in samenspraak vast te leggen 

 
Derde periode (zelfde klas als in eerste periode) 

maandag 21 maart participerende observatie   

dinsdag 22 maart Participerende observatie + filmen proefactiviteit* 

donderdag 5 mei NM contact met mentor 

maandag 9 tot vrijdag 13 mei stage: BC in samenspraak vast te leggen 
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