
 

Aanbod tijdens stages  

 2e jaar 

3
e
 ja

ar
 

Verplicht in het tweede jaar OPO waarin dit aan bod komt 1 2 3  

Wero-aanbod  (elke stage – keuze uit volgende 
werkvormen)  

 
 
 
wereldoriënterende ontwikkeling 1.2.  

    

 

• Waarneming 

• Ontdekhoek  wereldoriënterende ontwikkeling 1.2.     

• Ontdekdoos STEM-didactiek 2.2.      

• Exploratietocht wereldoriënterende ontwikkeling 2.1.      

Voor beweging geef je verplicht (afhankelijk van het 
aantal uren bewegingsopvoeding dat tijdens de 
stageweek gegeven kan worden): 
100 minuten geleide bewegingsactiviteit worden 
geroosterd in het weekschema 

o 2 vaste activiteiten van 50’ 
o 1 vaste activiteit van 50’ en 2 vrij te kiezen 

momenten van 25’  
Stééds werken rond het gegeven onderwerp:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
motorische ontwikkeling 2.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

 • Stage 1: domein II: ruimte 

 
• Stage 2: domein I: lichaam + tik tak in 

beweging 
motorische ontwikkeling 2.1. + 
verdieping jongste kleuter 2.2. 

 x   

 • Stage 3: domein III: tijd motorische ontwikkeling 2.1.   x  

Godsdienstige activiteit (per dag 1 godsd. moment 
naast het morgenritueel, uitgezonderd op woensdag)  

godsdienstige ontwikkeling 1.2. x (x) x  

Bijbelverhaal (stage 3) godsdienstige ontwikkeling 2.2.    x  

Aanbod eenmalig uit te proberen waar mogelijk en passend in het totaalaanbod   

Alle leeftijden       

Aanbod in functie van wiskundig denken  logisch en wiskundig denken 1.1.+ 2.2.     

Vertelcyclus (in beperkte vorm)  
of een andere vorm van intensief vertellen  

taalkundige ontwikkeling 2.1. + SMS + 
verdieping jongste kleuter 2.2. 

    

Lied aanleren   muzische ontwikkeling – muziek 2.1.     

Beweging:       

 

1 bewegingshoek motorische ontwikkeling 1.1.      

Per dag 1 bewegingstussendoortje (worden 
niet geroosterd in het weekschema maar 
komen aan bod indien de nood hoog is) 

motorische ontwikkeling 1.1.     

Beeld: werken in de ruimte (3D)  muzische ontwikkeling – beeld – 2.1.     

Spelen met de klaspop drama  2.1. /  HAO Didactische Oef. 2     

Poppenspel of schimmenspel  drama 2.1.      

Dramatisatie  drama 2.1. + Klein Applaus     

Media   mediakundige ontwikkeling 2.1.     

OF
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Aanbod eenmalig uit te proberen waar mogelijk en passend in het totaalaanbod   2e jaar 

3
e
 ja

ar
 

Oudste kleuters OPO waarin dit aan bod komt 1 2 3  

Aanbod in functie van taalbewustzijn en/of 
letterkennis  

taalkundige ontwikkeling 2.1.     

Aanbod rond functioneel ‘lezen en schrijven’ 
(taaltekening, verrijking SWP, lijstjes, klasdagboek,…)  

taalkundige ontwikkeling 2.1.      

Winkelspel  wiskundige ontwikkeling 2.2.     

STEM-activiteit (ontwerp of onderzoekscyclus): bv. 
huishoudelijke activiteit, elektriciteit, …   

STEM 2.2.     

Sociaal-emotioneel kringgesprek onderwijskunde kleuteronderwijs 2.2.      

Beweging: danslabo  muzische ontwikkeling – dans 2.1.      

Jongste kleuters      

Tik tak verdieping jongste kleuter 2.2.      

Versje tijdens een routine of schootversje (niet 
gebonden aan thema)  

verdieping jongste kleuter 2.2.      

 

Magjes       

Beweging: balvaardigheid motorische ontwikkeling 2.1.      

Beweging: dans(expressie) muzische ontwikkeling – dans 2.1.     

Aandacht voor talensensibilisering 
taalkundige ontwikkeling 2.1. +  
SMS 2.1. 

    

Snoezelen verdieping jongste kleuter 2.2.     

 


