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Stage methodeonderwijs (30 september t/m 4 oktober 2019) 
 

 
Kadering stage 
 
Als team vinden we het belangrijk dat de student leert nadenken over hoe het leren van kinderen op 
verschillende manieren vorm kan krijgen. Met deze stage hopen we dat de student zijn of haar visie 
kan verbreden. Het blijft immers essentieel een eigen mening te ontwikkelen en kritisch om te gaan 
met onderwijsvisies. 
 
In de tweede opleidingsfase staan thematisch werken, projectwerk, zelfstandigheid, differentiatie,… 
centraal. Studenten gaan vanaf november zelf actief aan de slag met vakoverschrijdende thema’s 
waarin ze de input van kinderen verwerken. Deze stage is een boeiende kennismaking met topics die 
tijdens de colleges verder uitgewerkt worden. 

 
Ter voorbereiding van deze stage krijgt de student informatie van gastsprekers over de principes 
eigen aan volgende onderwijssystemen: freinet-, jenaplan- en montessori-onderwijs. Vooraf leest de 
student 2 teksten die aangeboden worden op Toledo en bereidt hij/zij zich voor op de methode van 
de school waar hij/zij stage loopt. Inhoudelijk hoort dit bij het opleidingsonderdeel 
Psychopedagogiek 2.  
 
 
Opdrachten 
 
We verwachten dat de student zoveel mogelijk meedoet met alle activiteiten, zelfstandig groepjes 
en/of individuele kinderen begeleidt bij hun taken en naar het einde van de stage toe zelf enkele 
klasactiviteiten actief mee invult. Mentor en student spreken af welke activiteiten de student kan 
opnemen en op welke manier deze voorbereid worden. 
 
De student tracht tijdens de stage zoveel mogelijk inspiratie op te doen en informatie te verzamelen 
over de methode. Alle inspiratiebronnen legt de student voor zichzelf vast. Enkele vragen die helpen 
om gericht informatie te verzamelen: 
 

- Wat vindt deze school belangrijk? Vertaalt de schoolvisie zich in het gebruik van specifieke 
didactische methodieken/werkwijzen?  

- In hoeverre heeft de visie van de school effect op de gemaakte keuzes in schoolinrichting en 
klasinrichting? 

- Weerspiegelt de materiële infrastructuur nog andere principes? Voeg een schets, plan, 
fotomateriaal en andere illustrerende middelen toe aan je verslag. 

- Hoe realiseert het schoolteam aanschouwelijk en levensecht leren? Illustreer dit met 
concrete voorbeelden vanuit diverse leergebieden. Wordt er gewerkt met projecten? Hoe 
verloopt dit concreet?  

- Hoe wordt er rekening gehouden met de totale persoonlijkheid van het kind? In welke mate 
is het groepsfunctioneren hierbij belangrijk? En hoe uit zich dat? 

- Hoe zelfstandig zijn de kinderen? Hoe leren ze dat in de praktijk van elke dag?  

- Hoe gebeurt differentiatie in deze school? Observeer heel concreet en verzamel informatie. 

- Taallessen kunnen ook dienen als ondersteuning voor andere vakken. Taal zit geïntegreerd 
in het ganse klasgebeuren voorbij individuele lesjes. Kan je daar voorbeelden van geven? 

- “Kinderen uit methodescholen zijn vaak taliger/mondiger”, hoor je wel eens zeggen. Klopt 
dat? Merk je dat? Hoe uit zich dat dan en hoe zou dit komen? 

- Wat kunnen kinderen leren rond taal uit “kringgesprek” en “vrije teksten” (freinetonderwijs)? 



 
De student gaat in gesprek met het schoolhoofd, leerkrachten, ouders en kinderen om gerichte 
informatie te verzamelen over de specifieke werking van de school.  
 
 
Na de stage 
 
De student selecteert uit al deze verzamelde informatie  materiaal om toe te voegen aan zijn portfolio 
(in leergroep 2 wordt hier dieper op in gegaan). Ook in de leergroep wordt er teruggeblikt op deze 
stage en alle inzichten die de stage heeft opgeleverd.  
 
Na de stage vult de mentor het feedbackformulier in. De student laadt zijn reflectie op de stage en 
het feedbackformulier van de mentor in zijn digitaal portfolio op Toledo op. 

 


