
  

 

 

Opdrachten taalontwikkelend lesgeven met ICT-integratie 

(Leerlabo) – stage 4 -2BaSO 

  

 

Lesobservaties 
 

In deze stage observeert de stagiair stagelessen van een collega-stagiair. Meer informatie hierover vindt 

hij/zij in het document observatieopdrachten stage 4.  

 

Naast de twee algemene peer-observatieopdrachten (drie pluspunten, en drie werkpunten) observeert de 

stagiair twee lessen van een collega-stagiair en besteedt in die lessen aandacht aan het taalgerichte 

karakter van de les en de integratie van digitale tools. Hoe taalkrachtig is de les? Worden ICT-tools gericht 

gebruikt met het oog op de leerdoelen?  Hiervoor gebruikt de stagiair de Lesobservatiewijzer 

‘Taalontwikkelend en ICT-verrijkt lesgeven’.  

De stagiair bespreekt de lesobservaties met de geobserveerde stagiair in kwestie en formuleert minstens 

1 kwaliteit en 1 concrete tip op vlak van TOL, en 1 kwaliteit en 1 concrete tip op vlak van ICT. (Nogmaals 

het kan hier om verschillende lessen gaan.). De stagiair post de ingevulde kijkwijzer, mét taalontwikkelende 

tip en kwaliteit in het eigen stageportfolio, i.e. Taaltraject – taken taalgericht vakonderwijs. De stagiair dient 

de geobserveerde les met tip en kwaliteit op vlak van ICT, in bij de docent Leerlabo ICT. 

 
 

Lesontwerpen 
 
 
Een goede les is een taalontwikkelende les. Dat lijkt een boude stelling, maar een goede les waarin de 

leraar vergeet rekening te houden met de beginsituatie van de leerling bestaat niet. Net zoals er geen 

goede les bestaat waarin de leraar de samenhang negeert tussen de les die hij of zij geeft en de andere 

lessen (CONTEXT)  Een les waarin leerlingen zelf nauwelijks aan het woord komen (INTERACTIE)  is geen 

goede les. Een les waarin de leraar voorbijgaat aan wat leerlingen nu begrijpen en geen extra 

ondersteuning geeft indien nodig (TAALSTEUN), is niet succesvol.  Zeker in de Brusselse context is de 

nood aan taalontwikkelende lessen bijzonder groot. Goede lessen ontwikkelen zonder enige vorm van ict-

integratie behoort steeds meer tot het verleden. De boodschap is dus: iedere les is taalontwikkelend, en 

voor iedere les denkt de stagiair na over hoe hij/zij ict-middelen kan aanwenden om de leerdoelen te 

bereiken. 

 

Leerlabo Taal 
 

Na de stage kiest de stagiair voor ieder onderwijsvak de meest geslaagde taalontwikkelende les en laadt 

die op in zijn stageportfolio bij Taaltraject – Taken taalgericht vakonderwijs.  



  

 

Criteria:  

- De doelen in de lesvoorbereiding bevatten minstens één taaldoel.  

- Er is extra aandacht besteed aan context, interactie en taalsteun. Die extra aandacht wordt 

verduidelijkt in de lesvoorbereiding doordat in drie verschillende kleuren wordt gemarkeerd waar 

de stagiair context, interactie en taalsteun inbouwde. 

- In de kolom vakspecifieke aandachtspunten legt de stagiair uit hoe hij/zij werkt aan taalsteun, 

interactie en context. 

 

 

Leerlabo ICT 

De stagiair ontwerpt ICT-verrijkte lessen, rekening houdend met de schoolcontext en altijd in functie van 

leerdoelen en leernoden. De stagiair dient na de stage voor ieder onderwijsvak de meest succesvolle, ICT-

verrijkte les in.  Deze twee lessen laadt de student op in zijn eigen smartschoolvak op het 

smartschoolplatform van Odisee.  

Bijkomende criteria:  

- minstens één keer gebruikt de stagiair een ICT-verrijkte presentatie 

- minstens één keer integreert de stagiair multimedia in zijn leeromgeving 

- minstens één keer integreert de stagiair digitale toetsing in zijn leeromgeving 

Noot: De lessen die je oplaadt voor Leerlabo TAAL kunnen dezelfde zijn als de lessen die je indient voor 

Leerlabo ICT, maar het moet niet om dezelfde lessen gaan.  

Samengevat 

Voor Leerlabo TAAL en ICT  

- observeert de stagiair twee lessen van een medestudent  met de lesobservatiewijzer 

(mogen dezelfde lessen zijn als de algemene observaties, mogen ook extra lessen zijn) 

- ontwerpt de stagiair een taalontwikkelende les per onderwijsvak  

- ontwerpt de stagiair een ICT-verrijkte les per onderwijsvak 

 

 

 


