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Nieuwerkerken - Aalst, 8 oktober 2021  

 

Beste directie en mentor 

 

Graag bezorgen we u hierbij wat informatie voor de start van de differentiatiestage (keuzestage) in het derde 

jaar kleuteronderwijs. De student brengt u op de hoogte van de planning en een motivering van de keuze.  

 

Planning voor studenten met een regulier traject: 

Traject: Regulier 

Planning 

Contactdag stageschool  maandag 6 september 

donderdag 9 december 

Observatie stageklas  donderdag 9 december 

vrijdag 10 december 

vrijdag 17 december  

vrijdag 14 januari 

extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage (2 weken)  maandag 7 februari - vrijdag 18 februari  

 

Planning voor studenten met een GIT-traject:  

Traject: Geïndividualiseerd (GIT) 
Planning 

Contactdag stageschool maandag 6 september 

Observatie stageklas  in overleg mentor - student af te spreken tijdens 
periode maandag 11 oktober - vrijdag 22 oktober 

Stage (2 weken)  maandag 25 oktober - vrijdag 12 november 
 

Tijdens het derde jaar is het de bedoeling dat de studenten groeien naar het volledig zelf in handen nemen van 

het leerproces. Ze moeten dus op zelfgestuurde wijze de persoonlijke en professionele ontwikkeling sturen. Dit 

doen ze o.a. via een portfolio, de student licht u dit verder toe.  

Uiteraard is de begeleiding op de stageschool en de hogeschool nog steeds essentieel. We danken u graag om 

onze studenten warm te onthalen en feedback te geven. We kijken er naar uit om u te ontmoeten tijdens het 

stagebezoek. Indien u met vragen of zorgen zit, bespreek ze op dat moment met ons of contacteer de 

betrokken begeleider via onderstaand mailadres. 

 

1. Differentiatiestage: keuze voor versterken 

De studenten die een stage doen in de kleuterklas als differentiatiestage hebben de competenties van de 

stage in het tweede jaar verworven maar kunnen extra oefentijd in de kleuterklas benutten om sterker te staan 

tijdens de ingroeistage. Studenten die een stage doen in een kleuterklas (eventueel met extra uitdagingen zoals 

stedelijke context, graadsklas,…) willen hun competenties in de kleuterklas versterken op vlak van 

weekschema, handelingsgerichte agenda, doelgericht aanbod en begeleiden, … . 

De contactpersoon is de betrokken begeleider van de student:      

 roos.steeman@odisee.be  

 hilde.deman@odisee.be  

 sanne.devos@odisee.be  
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2. Differentiatiestage: keuze voor verdiepen  

De studenten die een verdiepingstraject volgen, beheersen de competenties van de stage in het tweede jaar in 

een ruim voldoende mate en kiezen ervoor om een nieuw werkveld te verkennen. Deze keuze wordt bepaald 

door eigen interesses, een vastgestelde nood aan extra oefenkansen voor het verwerven van bepaalde 

competenties, bijzondere talenten,… 

Studenten kunnen zich verdiepen in een nieuwe context. Ze hebben de kans om andere of aangrenzende 

werkterreinen van de kleuteronderwijzer te verkennen. Het gaat hier om een initiatiestage. De studenten 

maken een bewuste en persoonlijke keuze. Dit betekent dat de student het engagement aangaat om zich 

persoonlijk te verdiepen of zich te specialiseren. 

Contactpersonen: 

 Zorg/buitengewoon onderwijs/ondersteuningsnetwerk: michele.degroote@odisee.be  

 Eerste leerjaar: dorien.masschelein@odisee.be  

 Natuur: roos.steeman@odisee.be  

 Snoezelen: leen.dezutter@odisee.be; dorien.vanrentergem@odisee.be  

 

Met vriendelijke groeten  

Leergroepbegeleiders 3 EBA KO  
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