
  

 

 

Verwachtingen voor de student: OPO Didactische practica   

 

Data academiejaar 2021-2022 Te doen 

 

Voorafgaand aan het eerste didactisch practicum 

 

Kijk op de community BaSO-Brussel in welke 

practicumgroep je zit en in welk lokaal het eerste 

practicum plaatsvindt. 

Staat je naam niet vermeld bij één van de 

practicumgroepen, stuur dan een mail naar 

katrin.debisschop@odisee.be 

 

Bereid volgende opdracht voor: 
 
Herinner jij je je natuurlijke spelervaringen ? Ga 
terug in je herinneringen in de periode tussen 4 en 
12 jaar.  Welke spelletjes of activiteiten deed jij 
supergraag? Waar begon je spontaan mee te 
spelen en hoe? Welke waren voor jou bepalende 
spelervaringen in die periode? Je kan ook bij je 
ouders of zus(sen) of broer(s) informeren naar 
jouw spelervaringen in die leeftijdsfase.  
 
Heb je nog iets van dat speelgoed op zolder of  in 
je kamer? Of iets dat ernaar verwijst? Of kan je 
kort je wijze van spelen / activiteit illustreren? 
Breng een object, of herinnering mee aan jouw 
natuurlijk spelplezier of activiteit naar het eerste 
didactisch practicum. Leef je terug in in dat 
moment en illustreer het voor de klasgroep. 
 

Eerste didactisch practicum 7 oktober 2021(NM) 

Op campus Brussel: 14u 

 

Eerste didactisch practicum: inleidend practicum 

/ MyCompass  

Hoe kun je je kernkwaliteiten inzetten om je 

droom te bereiken? 

 

Onmiddellijk na dit practicum aan de slag in 

MyCompass: 

mailto:katrin.debisschop@odisee.be


  

 

Herformuleer in de MyCompass-tool je droom op 

basis van dit eerste practicum . 

Vul je ‘iFocus’ aan met : welk talent wil je inzetten 

om je droom te bereiken? 

Tweede didactisch practicum 14 oktober 2021 

(NM) 

Op de stageschool 

Startuur afh van stageschool: vanaf +/-13.30u 

 

Tweede didactisch practicum: leren observeren 

Breng schrijfgerief en papier mee. 

MyCompass:  Wat leer je over onderwijs? Leer je 

iets bij over je eigen onderwijsdroom? (Je hoeft 

niets aan te vullen in MyCompass) 

 

Ten laatste dinsdag 19 oktober 2021 

 

Opdracht Practicum 3 in groep  voorbereiden 

Gebruik het document 

Voorbereidingsformulier_didactische_practica 

Doorsturen naar practicumbegeleiders volgens 

afgesproken tijdstip en opladen in portfolio onder 

Didactische practica, submap ‘Opdrachten 

practica’ 

Benoemen als:  

Practicum3_lesvoorbereiding 

Lesvoorbereiding bijsturen na feedback. Hoeft 

niet meer doorgestuurd te worden/ wel nieuwe 

versie opladen in portfolio. 

Portfolio: lesvoorbereidingsformulier opladen 

onder Didactische practica, submap ‘Opdrachten 

practica’ 

Benoemen als:  

Practicum3_lesvoorbereiding 

Derde didactisch practicum 21 oktober 2021 

(NM) 

 

Derde didactisch practicum: leiding geven en 

enthousiasmeren 

Lesmateriaal afgewerkt meebrengen. 



  

 

Feedbackdocument practicum 3 meebrengen 

naar practicumschool 

Max. 3 dagen na practicum: Feedbackdocument 

practicum 3 opladen  

Benoemen als: Practicum3_Feedbackdocument 

 

MyCompass: Wat leerde je uit je eerste 

onderwijservaring? Hoe verbind je dat aan je 

droom? Wat is je kleinere droom voor volgende 

week? 

In MyCompass-tool aanvullen: Welke kleine 

droom heb je voor je les van Practicum 4? Vul 

iFocus en iPlan in voor deze kleine droom. Welk 

talent zet je in om je kleine droom te bereiken? 

 

Ten laatste dinsdag 26 oktober practicum 4 

voorbereiden 

 

Opdracht Practicum 4 in groep  voorbereiden 

Gebruik het document 

Voorbereidingsformulier_didactische_practica 

Doorsturen naar practicumbegeleiders volgens 

afgesproken tijdstip en opladen in portfolio onder 

Didactische practica, submap ‘Opdrachten 

practica’ 

Benoemen als:  

Practicum4_lesvoorbereiding 

Lesvoorbereiding bijsturen na feedback. Hoeft 

niet meer doorgestuurd te worden/ wel nieuwe 

versie opladen in portfolio. 

 

Portfolio: lesvoorbereidingsformulier opladen 

onder Didactische practica, submap ‘Opdrachten 

practica’ 



  

 

Benoemen als:  

Practicum4_lesvoorbereiding 

Didactisch practicum 4  28 oktober 2020 (NM) 

 

Vierde didactisch practicum: vragen stellen en 

instructies formuleren 

Feedbackdocument practicum 4 meebrengen 

naar practicumschool 

Max. 3 dagen na practicum: Feedbackdocument 

practicum 4 opladen.  

Benoemen als: Practicum4_Feedbackdocument 

 

MC-insteek: Wat leerde je uit de oefeningen met 

de kleine droom? Hoe verliep je tweede les?  

 

In MyCompass-tool aanvullen: iLearn aanvullen. 

Wat heb je geleerd? Lukte het je om je talent in te 

zetten? Welke feedback kreeg je? Post eventueel 

foto’s van je les, van het klaslokaal. 

 

Maandag 15 november – vrijdag 19 november 

2021 

Stage 1: observatiestage 

Zie observatie-opdrachten stage 1 

Gebruik sjabloon observatie-opdrachten 1BaSO 

Maandag 29 november 2021 Deadline opladen observatiestageverslag in 

digitaal portfolio onder Didactische practica – bij 

observatieverslag stage 1 

Benoemen als:  

Stage1_Observatieverslag 

 Opdracht Practicum 5 voorbereiden  

Gebruik het document 

Voorbereidingsformulier_didactische_practica 



  

 

Lesvoorbereidingsformulier opladen onder 

Didactische practica, submap ‘Opdrachten 

practica’ 

Benoemen als:  

Practicum5_lesvoorbereiding 

Donderdag 9 december 2021 – hogeschool 

BELANGRIJK EVALUATIEMOMENT  

DIDACTISCHE PRACTICA 

Vijfde didactisch practicum: leren presenteren 

zie opdracht  

 

Bereid een korte presentatie voor (max. 5 

min) waarin je je eerste onderwijservaringen 

in de practicumschool en de stageschool op 

een boeiende en gestructureerde manier 

overbrengt. Verbind deze ervaringen met je 

lerarendroom waarbij je al iets deelt over je 

proces tijdens dit semester.  Maak er een 

persoonlijke presentatie van; waarbij je jouw 

kerntalenten gerust in de verf mag zetten. 

 

Zorg bij de presentatie voor een visuele 

ondersteuning door middel van een eigen 

gekozen medium. Dat kan digitaal zijn; maar 

hoeft niet. 

 

Schrijf je voorbereiding uit op het document 

‘lesvoorbereiding – practica’ en laad dit op bij 

‘Opdrachten practica’, 

‘Practicum5_lesvoorbereiding’, tegen 

donderdag 9 december. 

  
 

MyCompass-insteek: Vertel over je stageschool en 

verbind de ervaring met je lerarendroom. Vertel 

niet enkel over je school, maar ook over je eigen 

proces. 



  

 

In MyCompass-tool aanvullen: iLearn en 

iLookback  

 

Practicum5_lesvoorbereiding; 

practicum5_lesmateriaal opladen bij Didactische 

practica – opdrachten practica 

 

Practicumbegeleiders laden (max. één week na 

practicum 5) het feedbackdocument practicum 5 

op in je portfolio. 

Practicumbegeleiders laden een kijkwijzer bij je 

observatieverslag op in je portfolio. Bij een 

onvoldoende dien je contact op te nemen met de 

taalcoach. Doe je dit niet, dan kan je niet slagen 

op het OPO Didactische stage voor je 

onderwijsvakken. 

Bij een NA op je observatieverslag, dien je dit 

verslag opnieuw te maken tijdens stage 2.  

 Bij de bekendmaking van de punten van dit OPO 

vind je in je portfolio een 

eindbeoordelingsdocument met feedback over je 

behaalde resultaten. 

Tweede zittijd OPO Didactische practica 

Neem begin juli  2022 contact op met je 

practicumbegeleiders om de tweede zittijdkans 

te bespreken. 

EP3 – augustus 2022 

 


