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Nieuwerkerken - Aalst, 15 oktober 2021 

 

Beste mentor 

 

Graag bezorgen we u hierbij wat informatie voor de start van de ingroeistage in het derde jaar 

kleuteronderwijs. De planning per traject is onderstaand opgenomen, de student licht dit verder toe. 

Tijdens de voorbereidingsperiode voorziet de student in principe geen aanbod, deze tijd is nodig om 

zich degelijk voor te bereiden en om eventueel extra te komen observeren. Deze observaties plant 

de student zelf in via overleg met de mentor.  

 

De begeleiding op de stageschool en de hogeschool blijft 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 of de mentorenvorming. Indien u met vragen of zorgen zit, bespreek ze op dat 

moment met ons of contacteer de betrokken begeleider tijdig via onderstaand mailadres. 

 

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. Voor de 

ingroeistage worden onderstaande doelen voorop gesteld: 

  De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties: o.a. het zelfstandig 

uitwerken van een evenwichtig en rijk weekschema; handelingsgericht werken en 

differentiatie; focus op duurzaamheid en interesses van kleuters; … .  

 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 en integreert zich op discrete wijze  in een 

schoolteam. 

 De student communiceert gepast met ouders en andere partners.  

 

Alle informatie is terug te vinden via onze stagewebsite:  

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

 

Met vriendelijke groeten 

       

Roos Steeman  roos.steeman@odisee.be  

Hilde Deman hilde.deman@odisee.be  

Sanne De Vos  sanne.devos@odisee.be  

http://www.odisee.be/
https://stage.odisee.be/onderwijs/bakoaalst/fase-3/stage-3-ingroeistage/
mailto:roos.steeman@odisee.be
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Planning per traject  

 

1. De student volgt het standaard programma.  

Traject: Regulier 
Planning 

Contactdag stageschool  maandag 6 september 

Observatiedagen stage 1  woensdag 1 september 
maandag 11 oktober 
dinsdag 12 oktober 
woensdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 25 oktober - vrijdag 29 oktober 
maandag 8 november - vrijdag 12 november  

Mentorenvorming vervanging OF 
observatie  

dinsdag 8 maart (dag 1/3) 
donderdag 24 maart (verdieping) 

Observatiedagen ingroeistage donderdag 24 februari 
vrijdag 11 maart 
extra: In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (6 weken)  
Mentorenvorming 
 
 
Optie differentiatiestage: Natuur 

dinsdag 19 april - woensdag 25 mei 
donderdag 28 april (dag 2/3) 
donderdag 12 mei (dag 3/3) 
 
maandag 28 maart - vrijdag 20 mei 

*Naast deze momenten kan de student ook voor opdrachten van andere opleidingsactiviteiten de school of de 

mentor bevragen in onderlinge toestemming.  

 

2. De student studeert af in februari en volgt een apart programma. 

Traject: Geïndividualiseerd (GIT) 
Planning 

Contactdag stageschool maandag 6 september 

Observatiedagen stage 1  woensdag 1 september 
in overleg mentor - student af te spreken tijdens periode 
woensdag 15 september - vrijdag 24 september 

Stage 1 (2 weken) 
 

 
maandag 27 september - vrijdag 1 oktober 
maandag 4 oktober - vrijdag 8 oktober 

Observatiedagen ingroeistage in overleg mentor - student af te spreken  

Ingroeistage (6 weken) maandag 29 november - vrijdag 21 januari 

*Naast deze momenten kan de student ook voor opdrachten van andere opleidingsactiviteiten de school of de 

mentor bevragen in onderlinge toestemming.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odisee.be/
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3. De student heeft al een eerder verworven diploma en studeert af in februari of juni. De stage wordt 
afgerond in semester 1.  

 

Traject: Vooropleiding 
Planning 

Contactdag stageschool maandag 6 september 
 

Observatiedagen ingroeistage woensdag 1 september 
in overleg mentor - student af te spreken  

Ingroeistage (6 weken) maandag 29 november - vrijdag 21 januari 

*Naast deze momenten kan de student ook voor opdrachten van andere opleidingsactiviteiten de school of de 

mentor bevragen in onderlinge toestemming.  

 

4. De student volgt een academisch voortraject aan de Kulak gedurende de maanden februari, maart, 

april.  

Traject: Academisch 
Planning 

Contactdag stageschool  maandag 6 september 

Observatiedagen stage 1  woensdag 1 september 
maandag 11 oktober 
dinsdag 12 oktober 
woensdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 25 oktober - vrijdag 29 oktober 
maandag 8 november - vrijdag 12 november  

Observatiedagen ingroeistage In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (4 weken)  
 

Maandag 2 mei - woensdag 25 mei 
 
 

*Naast deze momenten kan de student ook voor opdrachten van andere opleidingsactiviteiten de school of de 

mentor bevragen in onderlinge toestemming.  

http://www.odisee.be/
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5. De student gaat voor een korte periode naar het buitenland voor stage of studie (periode te bepalen 

met coördinator Internationalisering: Christel De Neve).  

Traject: Korte mobiliteit  
Planning 

Contactdag stageschool  maandag 6 september 
 

Observatiedagen stage 1  woensdag 1 september 
maandag 11 oktober 
dinsdag 12 oktober 
woensdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 25 oktober - vrijdag 29 oktober 
maandag 8 november - vrijdag 12 november  

Mentorenvorming vervanging OF 
observatie  

dinsdag 8 maart (dag 1/3) 
donderdag 24 maart (verdieping) 

Observatiedagen ingroeistage donderdag 24 februari 
vrijdag 11 maart 
extra: In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (6 weken)  
Mentorenvorming 
 
 

dinsdag 19 april - woensdag 25 mei 
donderdag 28 april (dag 2/3) 
donderdag 12 mei (dag 3/3) 
 
 

*Naast deze momenten kan de student ook voor opdrachten van andere opleidingsactiviteiten de 

school of de mentor bevragen in onderlinge toestemming.  

 

6. De student gaat voor een lange periode naar het buitenland voor stage of studie (periode te bepalen 

met coördinator Internationalisering: Christel De Neve). 

Traject: Stage- of studie mobiliteit (in)/buiten Europa 
Planning 

Contactdag stageschool  maandag 6 september 

Observatiedagen stage 1  woensdag 1 september 
maandag 11 oktober 
dinsdag 12 oktober 
woensdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 25 oktober - vrijdag 29 oktober 
maandag 8 november - vrijdag 12 november  

Observatiedagen ingroeistage In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (3 weken) Tussen februari en juni  

*Naast deze momenten kan de student ook voor opdrachten van andere opleidingsactiviteiten de school of de 

mentor bevragen in onderlinge toestemming.  

 

http://www.odisee.be/

