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EERSTE ACTIEVE STAGE (duo’s in de klas) 
 

Datum Stages en afspraken 

27/01/2021 Participerende stagedag 

- Stagehandleiding doornemen 

- Contactgegevens uitwisselen 

- De beginsituatie verkennen a.d.h.v. een observatie-instrument 

- Afspraken maken over het actief ondersteunen van de klaswerking/co-
teachen 

-  (Vooraf) een kleine opdracht afspreken om de klasgroep te leren kennen 
(bvb. verhaal vertellen, kennismakingsspel, tussendoortje) 

- Lesonderwerpen oefenlessen doorgeven 
 

09/02/2021 Participerende stagedag  + 2 oefenlessen 

- De beginsituatie verkennen 

- De klaswerking actief ondersteunen/co-teachen  

- De student geeft twee oefenlessen en bespreekt deze na met de mentor. 
In de kijkwijzer (zie bijlage 2) zijn de aandachtspunten voor stage 
opgenomen die een richtlijn kunnen zijn om feedback te formuleren. 

- Lesonderwerpen eerste actieve stage bespreken 
 

12/02/2021 Leergroep 5 – Ik werk aan mijn leerdoelen (campus Brussel) 
 

12/02/2021 Stagevoorbereiding (campus Brussel) 
 

23/02/2021 Participerende stagedag + bespreken stagemap 

- De beginsituatie verdiepen i.f.v. de te geven lessen. 

- De stagemap bespreken: laatste aanpassingen, vragen, materiaal,… 
 

25/02/2021 Stagemap opladen op het digitaal portfolio (Toledo) 
 

01/03/2021 
t.e.m. 
05/03/2021 

Eerste actieve (en participatie)stage 

- De stagemap is steeds ter inzage aanwezig in de stageklas. 

- Mentor en student spreken af  op welke manier/momenten de lessen 
nabesproken worden. 
 

 
Noot: een leergroep is een groep studenten die begeleid wordt door twee vaste leergroepbegeleiders, 
die tevens de stagebegeleiders zijn. Doorheen het jaar ontmoeten ze elkaar om vaardigheden in te 
oefenen, terug of vooruit te blikken op stages in kleine groep. De student zorgt ervoor dat de mentor 
steeds over de contactgegevens van de stagebegeleiders beschikt. Op die manier kan er vlot 
gecommuniceerd worden over stages. 
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27 januari  
 
Contactgegevens en algemene afspraken 

- Contactgegevens uitwisselen (student, mentor en stagebegeleiders) zodat alle partijen met 
elkaar kunnen communiceren. De student bezorgt de contactgegevens van de 
stagebegeleiders aan de mentor en omgekeerd. 

- Student en mentor nemen de stagehandleiding door. Waar nodig kunnen student en mentor 
verdere afspraken maken over bvb. de manier waarop mentor en student contact houden, het 
voorleggen van lesvoorbereidingen, de data waarop lesopdrachten gegeven worden,….  

- Stagewebsite: https://stage.odisee.be/onderwijs/balobrussel/  
 
Observeren 

- In de les onderwijskunde hebben studenten beginsituatie verkend: leerlingkenmerken, 
leraarkenmerken, klaskenmerken, omgevingskenmerken, randvoorwaarden (faciliteiten en 
organisatie op school). Er werd een observatie-instrument opgesteld waarmee studenten aan 
de slag gaan.  

- Mentor en studenten gaan in gesprek over de beginsituatie om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen. 

- Studenten observeren op de speelplaats, gaan in gesprek met kinderen. 
 
Actief participeren 

- Mentor en studenten maken afspraken over de manier waarop actief kan deelgenomen 
worden aan de klaswerking. Studenten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes 
begeleiden tijdens zelfstandig werk, helpen bij het uitdelen van materiaal, ondersteunen 
tijdens muzische activiteiten, de kinderen van en naar de speelplaats brengen, toezicht 
houden, deelnemen aan de kring,…  

- Studenten organiseren een kennismakingsactiviteit met de leerlingen in de daarvoor 
voorziene tijd met als doel het verkrijgen van informatie over de kinderen, de klasdynamiek, 
vriendschappen, karaktereigenschappen, hobby’s,…  

 
Afspraken 

- De student geeft twee oefenlessen op 9 februari. De mentor legt lesopdrachten op. We 
vragen enkel om zoveel mogelijk lesonderwerpen te geven binnen de geziene/gesuggereerde 
inhouden (zie bijlage 4). De student bezorgt minstens 3 werkdagen vooraf zijn lessen aan de 
mentor zodat feedback gegeven kan worden.  

- Ten laatste op 9 februari (liefst vroeger) worden de 10 lesonderwerpen per student 
doorgegeven. 
 
Tijdens de eerste actieve stage geeft elke student 10 lessen. Opdat studenten kunnen groeien 
in de verschillende leergebieden, wordt verwacht dat elke student deze 10 lessen (een les telt 
50 minuten) kan spreiden over de verschillende leergebieden. 

✓ wiskunde 
✓ Nederlands 
✓ WO (mens & maatschappij, wetenschap & techniek) 
✓ muzische vorming 
✓ bewegingsopvoeding 
✓ godsdienst 

 
Daarnaast willen we ook vragen om niet louter herhalingslessen/handleidinglessen op te 
leggen. Zodoende krijgt de student de kans om geziene vakdidactiek en werkvormen uit te 
proberen en dus de transfer te leggen tussen theorie en praktijk.  

https://stage.odisee.be/onderwijs/balobrussel/
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Opdat studenten uit hun leservaringen kunnen leren, is het aangewezen om de lessen te 
spreiden over de stageweek. Voor beweging vragen we om een extra moment te voorzien 
zodat beide studenten de kans krijgen om een bewegingsles te leiden. Voor de leraar 
bewegingsopvoeding werd een brief in de bijlage 5 opgenomen. 

- Mentor en student spreken af wanneer lessen voorgelegd worden en wanneer/hoe 
aanpassingen getoond worden. Op 23 februari moet de volledige stagemap in orde zijn. De 
mentor heeft op dat moment al feedback kunnen geven en kan de laatste aanpassingen met 
de student doornemen.  

 

9 februari 
 
Actief participeren 

- Studenten geven hun twee oefenlessen. 

- Mentor en studenten maken afspraken over de manier waarop actief kan deelgenomen 
worden aan de klaswerking. Studenten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes 
begeleiden tijdens zelfstandig werk, helpen bij het uitdelen van materiaal, ondersteunen 
tijdens muzische activiteiten, de kinderen van en naar de speelplaats brengen, toezicht 
houden, deelnemen aan de kring,…  

 
Feedback geven 

- De studenten voorzien een mentorschriftje waarin de mentor feedback, tips noteert.  

- De studenten leggen een persoonlijk reflectieschriftje aan waarin ze voor elke les een reflectie 
schrijven a.d.h.v. het autoreflectiemodel (zie bijlage 3). Telkens wordt er nagedacht welke 
acties de student wil nemen naar aanloop van de lessen die volgen.  

- Mentor en studenten gaan in gesprek over de gegeven lessen met het doel om sterke punten 
verder te ontplooien en werkpunten actief aan te pakken. 

 
Afspraken 

- De lesonderwerpen voor de actieve stage worden besproken, de beginsituatie wordt 
toegelicht zodat studenten het voorbereidingswerk goed kunnen verderzetten.  

- Mentor en studenten maken afspraken over het doorsturen van de lessen zodat de mentor 
hierop feedback kan geven.  

 

23 februari 
 
Actief participeren 

- Mentor en studenten maken afspraken over de manier waarop actief kan deelgenomen 
worden aan de klaswerking. Studenten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes 
begeleiden tijdens zelfstandig werk, helpen bij het uitdelen van materiaal, ondersteunen 
tijdens muzische activiteiten, de kinderen van en naar de speelplaats brengen, toezicht 
houden, deelnemen aan de kring,…  

 
Feedback geven 

- De student legt zijn volledige map (alle lesfiches en materialen) voor aan de mentor en 
bespreekt de laatste wijzigingen die zijn aangebracht aan de hand van gekregen feedback.  
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1 t.e.m. 5 maart 
 
Algemene afspraken 

- Tijdens de stage ligt de stagemap steeds ter inzage in de klas. In de stagemap zitten steeds: 
stagerooster, beginsituatie, lesfiches in chronologische volgorde (met uitgewerkt 
bordschema en ingevulde werkbladen), oefenlessen en reflecties 1ste semester. Indien de 
student geen volledige stagemap kan voorleggen, neemt de mentor contact op met de 
stagebegeleiders en de stagecoördinator. In overleg kan een stage worden stopgezet. 

 
Actief participeren 

- Wanneer de student geen les geeft, schakelt hij zich actief in het les- en klasgebeuren in en 
neemt hij kleine activiteiten voor zijn rekening.  
Bijvoorbeeld: 

o indien de studenten per twee in de klas stage lopen, assisteren ze elkaar tijdens het 
lesgeven (bvb. uitdelen materiaal, ondersteunen tijdens zelfstandig werk,…); 

o de student wordt ingezet bij het begeleiden van kinderen tijdens de verwerving of 
inoefening van leerinhouden. Zo leert de student kijken naar kinderen: welke fouten 
maken ze, welke instructie hebben ze nodig om de inhoud te verwerven,…; 

o de student observeert de mentor gericht in functie van eigen leervragen of 
werkpunten, bvb. klasbeheer, een bepaald leergebied, omgaan met storend 
gedrag,…; 

o de student neemt bepaalde rituelen over: het ochtendritueel, kinderen op de 
speelplaats ophalen of er naartoe brengen,….  

o … 
 
Feedback geven 

- De studenten voorzien een mentorschriftje waarin de mentor feedback, tips noteert. De 
kijkwijzer in de bijlage 2 kan helpen om gericht feedback te geven. Je krijgt er een overzicht 
van alle vaardigheden waaraan gewerkt wordt in de eerste opleidingsfase. 

- De studenten leggen een persoonlijk reflectieschriftje aan waarin ze voor elke les een reflectie 
schrijven a.d.h.v. het autoreflectiemodel (zie bijlage 3). Telkens wordt er nagedacht welke 
acties de student wil nemen naar aanloop van de lessen die volgen.  

- We verwachten van studenten dat ze samen over hun lesonderwerpen brainstormen en 
ideeën verzamelen, afspreken hoe ze elkaar kunnen inschakelen tijdens hun lessen (bvb. 
uitdelen van materiaal, begeleiden tijdens zelfstandig werk,…) en elkaar feedback geven over 
gegeven lessen. De studenten kunnen gebruik maken van de feedbackwijzer (bijlage 1). Per 
leergebied maken ze één observatieverslag van elkaars les. De feedbackverslagen worden in 
de stagemap bijgehouden. Studenten vergelijken hun feedback met die van de mentor. 

- Mentor en studenten gaan in gesprek over de gegeven lessen met het doel om sterke punten 
verder te ontplooien en werkpunten actief aan te pakken. 

- De stagebegeleiders komen op stagebezoek tijdens de actieve stages, stellen een lesverslag 
op, gaan in gesprek met student en mentor. 

 
Na de stage 

- Na elke actieve stage vragen we de mentor het feedbackformulier in te vullen. Bij het invullen 
van het formulier kan de mentor gebruik maken van de kijkwijzer (zie bijlage 2). De student 
zorgt er steeds voor dat feedbackformulieren op Toledo worden opgeladen. 

- De student laadt op Toledo per leergebied één lesfiche en reflectie hierop op ter beoordeling.  

- De student laadt ten laatste een week na de stage een reflectie op Toledo op waarin hij 
aangeeft in welke mate hij de verschillende vaardigheden beheerst en welke acties hij zal 
ondernemen om met werkpunten aan de slag te gaan. 
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TWEEDE ACTIEVE STAGE (alleen in de klas) 
 

Datum Stages en afspraken 

30/03/2021 Participerende stagedag  

- Stagehandleiding doornemen 

- Contactgegevens uitwisselen 

- De beginsituatie verkennen a.d.h.v. een observatie-instrument. 

- Afspraken maken over het actief ondersteunen van de klaswerking. 

-  (Vooraf) een kleine opdracht afspreken om de klasgroep te leren kennen 
(bvb. verhaal vertellen, kennismakingsspel, tussendoortje). 

- Lesonderwerpen oefenlessen en actieve stage doorgeven. 
 

02/04/2021 Leergroep 6 – Terug- en vooruitblikken op actieve stages (campus Brussel) 
 

20/04/2021 Participerende stagedag + 2 oefenlessen 

- De student geeft de twee oefenlessen en bespreekt deze na met de 
mentor. In de kijkwijzer (zie bijlage 2) zijn de aandachtspunten voor stage 
opgenomen die een richtlijn kunnen zijn om feedback te formuleren. 

 

29/04/2021 Stagevoorbereiding (online) 
 

04/05/2021 Participerende stagedag + stagemap voorleggen 

- De beginsituatie verdiepen i.f.v. de te geven lessen. 

- De stagemap bespreken: laatste aanpassingen, vragen, materiaal,… 
 

06/05/2021 Stagemap opladen op het digitaal portfolio (Toledo) 
 

10/05/2021 
t.e.m. 
12/05/2021 
en 
17/05/2021  
t.e.m. 
18/05/2021 

Tweede actieve stage 

- De stagemap is steeds ter inzage aanwezig in de stageklas. 

- Mentor en student spreken af  op welke manier/momenten de lessen 
nabesproken worden. 

 

28/05/2021 
 
 

Leergroep 7 – Portfoliovoorstelling (campus Brussel) 

 
Noot: een leergroep is een groep studenten die begeleid wordt door twee vaste leergroepbegeleiders, 
die tevens de stagebegeleiders zijn. Doorheen het jaar ontmoeten ze elkaar om vaardigheden in te 
oefenen, terug of vooruit te blikken op stages in kleine groep. De student zorgt ervoor dat de mentor 
steeds over de contactgegevens van de stagebegeleiders beschikt. Op die manier kan er vlot 
gecommuniceerd worden over stages. 
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30 maart 
 
Contactgegevens en algemene afspraken 

- Contactgegevens uitwisselen (student, mentor en stagebegeleiders) zodat alle partijen met 
elkaar kunnen communiceren. De student bezorgt de contactgegevens van de 
stagebegeleiders aan de mentor en omgekeerd. 

- Student en mentor nemen de stagehandleiding door. Waar nodig kunnen student en mentor 
verdere afspraken maken over bvb. de manier waarop mentor en student contact houden, het 
voorleggen van lesvoorbereidingen, de data waarop lesopdrachten gegeven worden,….  

 
Observeren 

- In de les onderwijskunde hebben studenten beginsituatie verkend: leerlingkenmerken, 
leraarkenmerken, klaskenmerken, omgevingskenmerken, randvoorwaarden (faciliteiten en 
organisatie op school). Er werd een observatie-instrument opgesteld waarmee studenten aan 
de slag gaan.  

- Mentor en student gaan in gesprek over de beginsituatie om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen. 

- De student observeert op de speelplaats, gaat in gesprek met kinderen. 
 
Actief participeren 

- Mentor en student maken afspraken over de manier waarop actief kan deelgenomen worden 
aan de klaswerking. De student kan leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleiden 
tijdens zelfstandig werk, helpen bij het uitdelen van materiaal, ondersteunen tijdens 
muzische activiteiten, de kinderen van en naar de speelplaats brengen, toezicht houden, 
deelnemen aan de kring,…  

- De student organiseert een kennismakingsactiviteit met de leerlingen in de daarvoor 
voorziene tijd met als doel het verkrijgen van informatie over de kinderen, de klasdynamiek, 
vriendschappen, karaktereigenschappen, hobby’s,…  

 
Afspraken 

- De student geeft twee oefenlessen op 20 april. De mentor legt lesopdrachten op. We vragen 
enkel om zoveel mogelijk lesonderwerpen te geven binnen de geziene/gesuggereerde 
inhouden (zie bijlage 4). De student bezorgt minstens 3 werkdagen op voorhand zijn lessen 
aan de mentor zodat feedback gegeven kan worden.  

- Ten laatste op 2 april worden de 20 lesonderwerpen voor de actieve stage doorgegeven. Op 
die manier kunnen studenten zich grondig voorbereiden.  
De student geeft lessen binnen alle leergebieden. Daarnaast willen we ook vragen om niet 
louter herhalingslessen/handleidinglessen op te leggen. Zodoende krijgt de student de kans 
om geziene vakdidactiek en werkvormen uit te proberen en dus de transfer te leggen tussen 
theorie en praktijk. In de bijlage 4 worden per leerdomeinen de inhouden opgenomen 
waarmee studenten reeds vertrouwd zijn. Voor de leraar bewegingsopvoeding werd een brief 
in de bijlage 5 opgenomen. 

- Mentor en student spreken af wanneer lessen voorgelegd worden en wanneer/hoe 
aanpassingen getoond worden. Op 4 mei moet de volledige stagemap in orde zijn. De mentor 
heeft op dat moment al feedback kunnen geven en kan de laatste aanpassingen met de 
student doornemen. 
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20 april 
 
Actief participeren 

- De student geeft twee oefenlessen. 

- Mentor en student maken afspraken over de manier waarop actief kan deelgenomen worden 
aan de klaswerking. Studenten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleiden 
tijdens zelfstandig werk, helpen bij het uitdelen van materiaal, ondersteunen tijdens 
muzische activiteiten, de kinderen van en naar de speelplaats brengen, toezicht houden, 
deelnemen aan de kring,…  

 
Feedback geven 

- De student voorziet een mentorschriftje waarin de mentor feedback, tips noteert.  

- De student heeft een persoonlijk reflectieschriftje waarin hij voor elke les een reflectie schrijft 
a.d.h.v. het autoreflectiemodel (zie bijlage 3). Telkens wordt er nagedacht welke acties de 
student wil nemen naar aanloop van de lessen die volgen.  

- Mentor en student gaan in gesprek over de gegeven lessen met het doel om sterke punten 
verder te ontplooien en werkpunten actief aan te pakken. 

 
 

4 mei 
 
Actief participeren 

- Mentor en student maken afspraken over de manier waarop actief kan deelgenomen worden 
aan de klaswerking. De student kan leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleiden 
tijdens zelfstandig werk, helpen bij het uitdelen van materiaal, ondersteunen tijdens 
muzische activiteiten, de kinderen van en naar de speelplaats brengen, toezicht houden, 
deelnemen aan de kring,…  

 
Feedback geven 

- De student legt zijn volledige map (alle lesfiches en materialen) voor aan de mentor en 
bespreekt de laatste wijzigingen die zijn aangebracht aan de hand van gekregen feedback.  

 
 

10 t.e.m. 12 mei en 17 t.e.m. 18 mei 
 
Algemene afspraken 

- Tijdens de stage ligt de stagemap steeds ter inzage in de klas. In de stagemap zitten steeds: 
stagerooster, beginsituatie, lesfiches in chronologische volgorde (met uitgewerkt 
bordschema en ingevulde werkbladen), eerder gegeven lessen en reflecties (oefenlessen / 
eerste actieve stage). Indien de student geen volledige stagemap kan voorleggen, neemt de 
mentor contact op met de stagebegeleiders en de stagecoördinator. In overleg kan een stage 
worden stopgezet. 

 
 
Actief participeren 

- Wanneer de student geen les geeft, schakelt hij zich actief in het les- en klasgebeuren in en 
neemt hij kleine activiteiten voor zijn rekening.  
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Bijvoorbeeld: 
o de student wordt ingezet bij het begeleiden van kinderen tijdens de verwerving of 

inoefening van leerinhouden. Zo leert de student kijken naar kinderen: welke fouten 
maken ze, welke instructie hebben ze nodig om de inhoud te verwerven,…; 

o de student observeert de mentor gericht in functie van eigen leervragen of 
werkpunten, bvb. klasbeheer, een bepaald leergebied, omgaan met storend 
gedrag,…; 

o de student neemt bepaalde rituelen over: het ochtendritueel, kinderen op de 
speelplaats ophalen of er naartoe brengen,….  

o … 
 
Feedback geven 

- De mentor noteert feedback, tips in het mentorschriftje. De kijkwijzer in de bijlage 2 kan 
helpen om gericht feedback te geven. Je krijgt er een overzicht van alle vaardigheden 
waaraan gewerkt wordt in de eerste opleidingsfase. 

- De student heeft een persoonlijk reflectieschriftje waarin hij voor elke les een reflectie schrijft 
a.d.h.v. het autoreflectiemodel (zie bijlage 3). Telkens wordt er nagedacht welke acties de 
student wil nemen naar aanloop van de lessen die volgen.  

- Mentor en student gaan in gesprek over de gegeven lessen met het doel om sterke punten 
verder te ontplooien en werkpunten actief aan te pakken. 

- De stagebegeleiders komen op stagebezoek tijdens de actieve stages, stellen een lesverslag 
op, gaan in gesprek met student en mentor. 

 
Na de stage 

- Na elke actieve stage vragen we de mentor het feedbackformulier in te vullen. Bij het invullen 
van het formulier kan de mentor gebruik maken van de kijkwijzer (zie bijlage 2). De student 
zorgt ervoor dat feedbackformulieren op Toledo worden opgeladen. 

- De student laadt op Toledo per leergebied één lesfiche en reflectie hierop op ter beoordeling.  

- De student laadt ten laatste een week na de stage een persoonlijke evaluatie op Toledo op 
waarin hij aangeeft in welke mate hij de verschillende vaardigheden beheerst en welke acties 
hij zal ondernemen om met werkpunten aan de slag te gaan. 

- De student stelt zijn groeipad in de vorm van zijn portfolio voor aan de stagebegeleiders en 
medestudenten.  
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Bijlage 1: Feedbackwijzer 

 

Odisee - Studiegebied: Onderwijs 
Educatieve Bachelor in het onderwijs:  

Lager onderwijs 
 

1 BaLO 
FEEDBACKWIJZER 

 

Naam:   Leerjaar:  

Lesonderwerp:   Datum:  

 
LESVOORBEREIDING 
 

 FEEDBACK 

Aansluiten bij hetgeen de kinderen reeds kennen 
en kunnen (beginsituatie op onderwijsniveau). 

 

Correcte inhouden selecteren (feiten, 
strategieën,…). 

 

Kritisch omgaan met handleidingen, 
voorbereidingen en werkbladen. 

 

Inhouden geleidelijk/stapsgewijs opbouwen.  

Doelgericht werken.  

Toepassen van geziene vakdidactiek.  

Selecteren van gepaste en gevarieerde didactische 
werkvormen. 

 

De organisatie van didactische werkvormen 
grondig voorbereiden. 

 

Selecteren van gepast en gevarieerd didactisch 
materiaal. 

 

Uitwerken van een ondersteunend bordschema   

Inschatten van een realistisch tijdsplan (timing).  

Betrokkenheidsverhogend werken: o.a. aansluiten 
bij de leefwereld; activerend, motiverend en 
gevarieerd werken. 

 

Zoeken naar didactisch zinvolle mogelijkheden om 
ICT te integreren. 

 

 
LESREALISATIE 
 

 FEEDBACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerinhouden kunnen overbrengen.  

Gerichte vragen stellen en opdrachten geven.  

Gericht zijn op het bereiken van de doelen.  

Zich bewegen tussen de kinderen met als doel 
kinderen te observeren. 

 

Activiteiten vlot organiseren: instructies en 
opdrachten geven, afspraken maken. 

 

Didactisch materiaal doelgericht en efficiënt 
hanteren. 

 

Bordschema’s gaandeweg (samen met kinderen) 
uitwerken. 

 

Controleren van het al dan niet bereiken van de 
doelen: evaluatiemoment inlassen (individuele of 
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klassikale verbetering, werkboeken/schriften 
nakijken,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voldoende taalvaardig zijn: voldoende correct en 
verzorgd taalgebruik, vlotte instructies, goede 
vraagstelling, spelfouten vermijden (bord, 
opdrachten),… 

 

 
HET SCHEPPEN VAN EEN POSITIEF 
KLASKLIMAAT 

 FEEDBACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warm en authentiek (=echt) contact maken met 
kinderen, zowel met alle kinderen individueel als 
met de groep. 

 

Kinderen positief bevestigen, aanmoedigen en 
waarderen. 

 

Enthousiast voor de klas staan (lichaamshouding, 
verbale expressie,…). 

 

Grenzen aangeven en consequent bewaken.  

 
TAALCOMPETENTIES 
 

 FEEDBACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondelinge taalcompetenties (verbale en non-
verbale expressie, correct en aangepast aan het 
niveau van de kinderen) 
 
 

 

Schriftelijke taalcompetenties (correct en 
aangepast aan het niveau van de kinderen) 

 

 
BESLUIT 
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Bijlage 2: Kijkwijzer stage 1 EBaLO 
 
 
Hieronder vind je de topics waarrond gewerkt wordt in 1 EBaLO. Het zijn tevens de criteria die 
gehanteerd worden tijdens een stagebezoek/-beoordeling.  
 
 

Het analyseren en uitwerken van leerinhouden en opdrachten, vetrekkende vanuit gerichte 
observatie (lesvoorbereiding) 

 
✓ Aansluiten bij hetgeen de kinderen reeds kennen en kunnen (beginsituatie op 

onderwijsniveau)  
✓ Lessen logisch opbouwen 

o correcte inhouden selecteren (feiten, strategieën,…) en geleidelijk/stapsgewijs 
opbouwen 

o doelgericht werken: de activiteiten en leerinhouden zijn gericht op het bereiken 
van de einddoelen 

o toepassen van geziene vakdidactiek 
✓ Krachtige onderwijsleeractiviteiten uitwerken 

o selecteren van gepaste en gevarieerde didactische werkvormen en de organisatie 
ervan grondig voorbereiden (zodat duidelijk is hoe je deze zal realiseren) 

o selecteren van gepast en gevarieerd didactisch materiaal  
o uitwerken van een ondersteunend bordschema en weten hoe het opgebouwd zal 

worden tijdens de realisatie 
o Inschatten van een realistisch tijdsplan (timing): verhouding tussen de lesfasen, 

voorziene tijd aangepast aan de activiteit 
o Zoeken naar didactisch zinvolle mogelijkheden om ICT te integreren 

✓ Betrokkenheidsverhogend werken: werkelijkheidsnabij werken (o.a. aansluiten bij de de 
beginsituatie op ervaringsniveau: leefwereld, actualiteit); activerend, motiverend en 
gevarieerd werken 

 

 
 
 

Het op een gestructureerde wijze overbrengen van die inhouden en opdrachten (lesrealisatie) 
 

 
✓ Beheersen van de leerinhouden 

o leerinhouden kunnen overbrengen 
o gerichte vragen stellen en opdrachten geven 

✓ gericht zijn op het bereiken van de doelen  
✓ Zich bewegen tussen de kinderen met als doel kinderen te observeren 
✓ Activiteiten vlot organiseren: instructies en opdrachten geven, afspraken maken 
✓ Onderwijsmiddelen doelgericht en efficiënt hanteren 

o didactisch materiaal doelgericht en efficiënt hanteren 
o bordschema’s gaandeweg (samen met kinderen) uitwerken 

✓ controleren van het al dan niet bereiken van de doelen: evaluatiemoment inlassen 
(individuele of klassikale verbetering, werkboeken/schriften nakijken,…) 

✓ Voldoende taalvaardig zijn: voldoende correct en verzorgd taalgebruik, vlotte instructies, 
goede vraagstelling, spelfouten vermijden (bord, opdrachten),… 
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Het scheppen van een positief klasklimaat  
 

 
✓ Warm en authentiek (=echt) contact maken met kinderen, zowel met alle kinderen 

individueel als met de groep 
✓ Kinderen positief bevestigen, aanmoedigen en waarderen 
✓ Enthousiast voor de klas staan (lichaamshouding, verbale expressie,…) 
✓ Grenzen aangeven en consequent bewaken 

 

 

Attitudes 
 

 
✓ Stagemap tijdig en volledig indienen 
✓ Op tijd op school zijn 
✓ Zich gepast gedragen op de stageschool (leefregels school naleven) 
✓ Willen bijleren via reflectie (leerbereidheid) 
✓ Afspraken vanuit de hogeschool en de stageschool naleven 
✓ Verantwoordelijkheid opnemen buiten de lessen (bvb. Verbeterwerk opnemen, de rij 

ophalen, ...) 
 

 
TAALCOMPETENTIES 
 

 
✓ Mondelinge taalcompetenties: verbale en non-verbale expressie, correct en aangepast 

aan het niveau van de kinderen 
✓ Schriftelijke taalcompetenties: correct en aangepast aan het niveau van de kinderen 

 

 

Doorheen de opleidingsfase kan een student minder goed presteren voor één van de rubrieken, 

maar aan het einde van de tweede actieve stage moet duidelijk zijn dat voor alle rubrieken een 

voldoende positieve evolutie werd doorgemaakt. 
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Bijlage 3: Sjabloon reflectieverslag 
Gebaseerd op het autoreflectiemodel 
 
ACTIVITEIT/STAGE:  
 

FEITEN  

 
Alle objectieve feiten op een rij zetten: 

- Hoe verliep de les? 

- Wat deed de leraar? 

- Hoe reageerden de leerlingen? 

- Wat deden de leerlingen? 

- Hoe reageerde de leraar? 

 

KANSEN/BEPERKINGEN   

 
Beperkingen benoemen 

- Welk gevoel roept de situatie op? 

- Welke kansen deden zich voor? 

- Welke talenten heb je benut/nodig/laten liggen? 

- Tegen welke problemen liep de leraar aan? 

- Van waar komen die problemen? 

 

DOELEN 

 
Versterken van de kansen en omkeren van de beperkingen 

- Waar wil de leraar heen? 

- Hoe kan hij daartoe komen?  

 
 
 
 
 

ACTIE(S) 

 
Eigen capaciteit om het probleem op te lossen 

- Welke acties ga je concreet ondernemen om je doel te bereiken? 

- Op korte/middellange/langere termijn? 

- Welke talenten ga je meer inzetten? 

- DOEN! 
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Bijlage 4: Geziene inhouden per leerdomein 
 
Godsdienst   
  
Wat betreft de eerste actieve stage: 
Soorten lessen die in de praktijk zeker aan bod moeten komen: 

-   een verhaal met levensbeschouwelijke inslag kunnen vertellen 
-   hierrond een levensbeschouwelijk gesprek leren opzetten, aangaan en begeleiden. 
 

Vakspecifieke stagecriteria te bereiken na de eerste actieve stage: 
Een goed levensbeschouwelijk verhaal herkennen. Dit volledig kunnen analyseren: kunnen aangeven 
welke levensvragen, waarden, handelingscriteria erin vervat zitten. Nagaan welke daarvan zinvol zijn 
voor kinderen en deze kunnen verbinden met de leefwereld van de kinderen. Hierover met kinderen 
een gesprek opzetten aan de hand van een tekening om de kinderen zelf op verhaal te laten komen... 
hun verhaal. Binnen dit gebeuren proberen zin en richting te geven, rekening houdend met de 
eigenheid van elk kind. 
 
Vakinhoudelijke beperkingen: 
Studenten voeren geen andere opdrachten godsdienst uit. Zij zijn nog niet voorbereid om met 
Bijbelverhalen te werken noch met de expliciet godsdienstige verwoording van mogelijke thema’s. 

 
 

Wat betreft de tweede actieve stage: 
Soorten lessen die in de praktijk zeker aan bod moeten komen: 

- dit zijn voornamelijk leefthema’s, te verbinden met de invalshoeken van het leerplan: 
(fundamentele ervaringen, verscheidenheid en beïnvloedingssystemen) en de componenten 
van de religieuze groei.-    eerste stappen binnen het ZILL-leerplan. 

- levensbeschouwelijke aspecten leren opsporen en een gerichte vraagstelling i.f.v. kinderen 
kunnen ontwikkelen 

- inhoudelijk wordt de opdracht van de les voorgesteld door de hogeschool 
 

Vakspecifieke stagecriteria te bereiken na de tweede actieve stage: 

- in staat zijn om een leefthema bij kinderen ter sprake te brengen. Dit thema volledig en ten 
gronde kunnen analyseren. Inhoudelijke keuzes maken en klemtonen leggen om er met 
kinderen rond te werken, rekening houdend met de diversiteit van elk kind. 

- de klemtoon ligt opnieuw op het kringgesprek, maar studenten voeren hierbij andere 
werkvormen uit om het gesprek aan te gaan, te verdiepen, nieuwe impulsen te geven, enz. 

- levensbeschouwelijke aspecten leren opsporen en een gerichte vraagstelling i.f.v. kinderen 
kunnen ontwikkelen. 
 

Vakinhoudelijke beperkingen 

- studenten zijn nog niet voorbereid om met Bijbelverhalen te werken noch met de expliciet 
godsdienstige verwoording van mogelijke themata. 

- studenten behandelen nog geen gevoelsgeladen thema’s. 
 
Wiskunde 
  
Vakinhoudelijke beperkingen: studenten geven enkel les over onderwerpen uit de volgende leerdomeinen 

- bewerkingen: tafels en cijferen 
- meetkunde: vormleer en ruimtelijke oriëntatie 
- meten en metend rekenen  
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 Nederlands 
  
Soorten lessen die in de praktijk zeker aan bod moeten komen: 

- een les begrijpend lezen waarbij de student zelf de tekst(en) mag selecteren; 

- een les leesplezier/boekpromotie 

- een spreek- en/of luisterles waarbij een communicatieve situatie wordt geoefend vanuit een 
concrete situatie (telefoneren, een verhaal beluisteren, een interview afnemen, de weg 
beschrijven, ...); 

- een les taalbeschouwing waarin een aspecten van taalgebruik worden onderzocht; 

- een les spelling 
 
Vakinhoudelijke beperkingen: 

- geen lessen schrijfvaardigheid (onderwerp van de tweede opleidingsfase), 

- maximaal één les spelling (beperkt tot eenvoudige spellingkwesties, dus zeker geen 
werkwoordspelling) ; 

- maximaal één les technisch lezen. 
 
Vakspecifieke stagecriteria te bereiken na de tweede actieve stage: 
M.b.t. spreek- en luisteronderwijs, leesonderwijs, taalbeschouwingsonderwijs en spellingsonderwijs 
lesideeën kunnen bedenken of opzoeken die qua doelstelling(en) en leerinhoud(en) passen binnen de 
eindtermen en de vigerende leerplannen. Lessen uit schoolboeken beantwoorden niet noodzakelijk 
aan deze eisen. 
  
 
Wereldoriëntatie 
  
Voor de lesonderwerpen WO zouden we graag hebben dat er verschillende domeinen van WO aan 
bod kunnen komen doorheen de stages. 
Vakinhoudelijke beperkingen: studenten geven geen lessen techniek en doen geen leerwandelingen. 
   
Bewegingsopvoeding 
  
Zie bijlage 5: Brief aan de mentor bewegingsopvoeding. 
 
  
 Muzische vorming 
 1. Beeld 
Soorten lessen die in de praktijk zeker aan bod moeten komen: 
De student mag zelf een les beeldopvoeding uitwerken. Deze sluit best aan bij het thema van de stage 
(indien mogelijk). 
Het is belangrijk dat de lessen beeldopvoeding muzisch kunnen worden uitgewerkt. Dit wil zeggen: 

- dat er voldoende ruimte is voor eigen creaties van de kinderen, voor de eigen creativiteit  

- dat er voldoende leerkansen zijn op vlak van beeldtaal ontwikkelen 

- dat er geëxperimenteerd kan worden met techniek/materiaal 

- dat er goed impressiemateriaal kan worden ingezet om kinderen te inspireren. 
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2. Muziek 
Soorten lessen die in de praktijk zeker aan bod moeten komen: 
Geen specifieke wensen. Vaak is het evident dat deze lessen aansluiten op de wo-thema’s van de 
week. 
 
Vakinhoudelijke beperkingen: 
De lessen van deze periode blijven op de eerste plaats “muzieklessen” waarin men thematisch bezig 
is en allerlei muzikale vaardigheden worden aangescherpt. 
 
Vakspecifieke stagecriteria te bereiken na de tweede actieve stage: 
Studenten kunnen lessen waarin “muziek maken” centraal staat, doelmatig voorbereiden en 
realiseren. Het zijn lessen met hoofdaccenten op ritme, instrumenten,  spelen met teksten, werken 
met grafische partituren, … Naast “muziek maken”  kunnen deze lessen al aanzetten te vinden zijn 
tot andere vormen van muzikaal gedrag als bewegen op muziek, muziek beluisteren, praten over 
muziek, muziek ontwerpen,  muziek lezen en noteren. 
 
3. Drama 
Soorten lessen die in de praktijk zeker aan bod moeten komen: 
De student mag zelf een les drama uitwerken. Deze sluit best aan bij het thema van de stage. Het is 
belangrijk dat de lessen drama muzisch kunnen worden uitgewerkt. Dit wil zeggen dat er voldoende 
ruimte moet zijn voor de eigen creativiteit van de kinderen, dat er geoefend wordt op verschillende 
vaardigheden en dat er een duidelijke opbouw is in de les. 
  
  
Frans 
  
In de eerste opleidingsfase geeft de student in principe nog geen (formele) lessen Frans. Als Frans 
toch aan bod zou komen, dan kan/mag de student deze les(sen) beoordelingsvrij geven en 
begeleiding vragen bij de vaklector Frans. De student kan wel activiteiten rond taalinitiatie Frans 
uitvoeren. 
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Bijlage 5 
 

 

Odisee - Studiegebied Onderwijs 

Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs 

1 EBaLO 

Brief aan de mentor bewegingsopvoeding 

 
 
Beste mentor bewegingsopvoeding, 
 
Binnenkort lopen de studenten van het eerste jaar educatieve bachelor lager onderwijs stage in jouw 
school. Dit verloopt in twee periodes: 

- eerste actieve stage: 1 maart tot 5 maart 2021 
 

- tweede actieve stage: 10 mei t.e.m. 13 mei, 17 mei t.e.m. 18 mei 2021 

Binnen elke stageperiode geeft elke student een volledige bewegingsles. Wanneer studenten met 
twee in een klas stage lopen en er die stageweek maar één les beweging (niet zwemmen) op de 
klasplanning staat, zijn volgende opties mogelijk: 

- Er wordt een extra bewegingslesuur ingelast in het rooster van de stageklas. 

- De student geeft een les bewegingsopvoeding aan een andere klasgroep dan de stageklas. 

Om onze studenten handvaten te geven om over te reflecteren, achten we het zinvol dat u tijdens de 
stageles het specifieke feedbackverslag voor de mentor bewegingsopvoeding invult en nadien 
overhandigt aan de student. Dit feedbackdocument van Odisee ontvangt u van de student. Dit 
formulier is verschillend bij stage 1 en 2 omdat de student in een groeiproces zit. 

Gelieve er rekening mee te houden dat onze studenten geen specifieke opleiding tot leerkracht 
lichamelijke opvoeding volgen. Begin februari 2021 startten voor hen de eerste lessen 
bewegingsopvoeding aan de hogeschool. Om de (stage)eisen geleidelijk aan op te bouwen, vragen 
wij om de lesonderwerpen per stage als volgt mee te geven: 
- eerste actieve stage: een lesonderwerp binnen het domein loop- en tikspelen. Binnen dit 

bewegingsdomein kan de student zich focussen op klasmanagement, organisatie, instructie en 

demonstratie. 
 

- tweede actieve stage: een lesonderwerp binnen een ander domein dan in de eerste stage (niet 

zwemmen of loop- en tikspelen). 

Wij zijn ervan overtuigd dat u in overleg met de student zal komen tot een lesonderwerp waarin 
mentor en student zich kunnen vinden. 
 
Alvast bedankt om onze studenten mee te helpen groeien. 
 

Sportieve groeten 

Katrijn Merki 

docent bewegingsopvoeding 

katrijn.merki@odisee.be 


