
 
 

STAGEPLANNING ACADEMIEJAAR 20-21 
 

Samen school maken Ankerscholen en Lerarenopleiding LO in Synergie met Accent op ieders talent 

Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 

AJ 2020-2021                 reine.derudder@odisee.be - tel. 03 780 89 05, fax 03 766 34 62; https://stage.odisee.be/onderwijis 

Stage 1 (lesassistent)  
1ste jaarhelft 

September tot november: stage in leergemeenschappen 
Eerste ervaringen en indrukken van beroepsmatig handelen in leergroep samen met 5 scholen in Sint-Niklaas met als concrete doelen: gericht 
observeren, voorbereiden en inoefenen van algemeen-didactische / organisatorische / pedagogische vaardigheden, reflecteren, samen te 
leren, tonen van verantwoordelijkheid. 

November en december: stage in 2de leerjaar of 4de leerjaar 

Teamteaching op 12/11; 19/11; 08/12 (VM) 

Didactische stage en teamteaching op 10/12 (3 lessen) 

2de jaarhelft 
Februari tot mei: vervolg stage in 2de leerjaar of 4de leerjaar 

PERIODE 1 

Teamteaching op 11/02; 12/02; 04/03 

Didactische stage en teamteaching op 11/03 en 12/03 (6 lessen) 

PERIODE 2 

Teamteaching op 25/03; 22/04 

Didactische stage en teamteaching van 03-06/05 (12 lessen) 

 
Stage 2 (klasassistent)  
Verplicht infomoment voor mentoren 3L: 01/10 (NM) 
Verplicht infomoment voor mentoren 5L/6L: 08/12 (NM) 

1ste jaarhelft 
Oktober tot december: stage met focus op teamteaching in 3de leerjaar  

Kennismaking op 09/10 (VM) 

Teamteaching op 13/10 (VM); 26/10-30/10; 16/11 
Autonomie van de mentor om de student in te schakelen tijdens het teamteachen  met volgende leerkansen: mogelijkheid om – in overleg met 
de mentor –talenten te ontwikkelen en te werken aan leerpunten / meer kansen tot differentiatie en begeleiding van leerlingen, waarbij de 
student meer als mede-leerkracht kan beschouwd worden / goed voor zelfvertrouwen: student kan zaken uitproberen met de steun van de 
mentor. 

 Didactische stage van 23/11-25/11 

2de jaarhelft 
Januari en februari: gedifferentieerde stage in klas/school naar keuze 

Kennismaking  op 25/01 (of op 08/12 tijdens infomoment indien gedifferentieerde stage bij mentor 

5L/6L) 

Teamteaching van 25/01-29/01 

Februari tot mei: stage met focus op teamteaching in 5de of 6de leerjaar 

Kennismaking  op 24/02 (VM) 

Teamteaching op 04/03; 22/03-26/03; 31/03 (VM); 23/04 
Autonomie van de mentor om de student in te schakelen tijdens het teamteachen met volgende leerkansen: mogelijkheid om – in overleg met 
de mentor –talenten te ontwikkelen en te werken aan leerpunten / meer kansen tot differentiatie en begeleiding van leerlingen, waarbij de 
student meer als mede-leerkracht kan beschouwd worden / goed voor zelfvertrouwen: student kan zaken uitproberen met de steun van de 
mentor. 

Didactische stage van 03/05-07/05 

Observatiedag in de derde kleuterklas (ifv module eerste leerjaar) op 21/05 
 



 
 

STAGEPLANNING ACADEMIEJAAR 20-21 
 

Samen school maken Ankerscholen en Lerarenopleiding LO in Synergie met Accent op ieders talent 

Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 

AJ 2020-2021                 reine.derudder@odisee.be - tel. 03 780 89 05, fax 03 766 34 62; https://stage.odisee.be/onderwijis 

Stage 3 (schoolassistent*) 
Stage 3-1 (1ste jaarhelft) 
Verplicht infomoment voor mentoren 1L: 24/09 (NM) 
Verplicht infomoment voor mentoren leerjaar naar keuze (5L/6L): 23/10 (NM) 
De schoolassistent neemt de klas van de mentor over op beide momenten. De vervanging op 23/10 telt mee als 
didactische stage.  

September en oktober: stage in 1ste leerjaar  

Mogelijkheid tot vervroegd participerend observeren in september (vanaf 04/09/20) 

Teamteaching ter voorbereiding van de module 1ste leerjaar en de didactische stage in 1L: 21/09; 24/09 

(VM); 29/09 (t.e.m. 14u30) ; 01/10 (VM) 

Didactische stage van 06-21/10 (15-18 halve dagen didactische stage met een afsluitend 

zelfevaluatiegesprek tussen student en mentor) 

November en december: stage in leerjaar naar keuze: 5de of 6de leerjaar 
Omwille van corona heeft de student tijdens zijn vorige stage geen ervaring kunnen opdoen in 5L of 6L. 
Om de student alsnog deze kans te geven, zal hij zijn stage in het leerjaar naar keuze lopen in 5L of 6L 
(en niet in 4L).  
Team teaching ter voorbereiding van de module zorgzame school en/of didactische stage in leerjaar 
naar keuze: 23/10(VM); 27/10; 13/11; 16/11; 20/11; 10/12 

Didactische stage van 24/11-07/12 (15-18 halve dagen didactische stage met een afsluitend triadisch 

gesprek tussen student, mentor en stagebegeleider) 
 

 

Stage 3-2 (2de jaarhelft) 
Op onze stagewebsite vindt u binnenkort onder stage 3-2 een aparte planningskalender specifiek voor 

het keuzetraject dat de student volgt. 

Triadisch gesprek tussen student, stagebegeleider, directeur en eventueel begeleidende mentor: 03/06 

of 04/06. 

*De schoolassistent vervangt op volgende infomomenten de mentor van respectievelijk het 1ste, 3de en 5de/6de  

leerjaar: 

INFOMOMENT VOOR ALLE MENTOREN (schoolassistent) 1L: 24/09 van 13:30 uur tot 16:00 uur 

INFOMOMENT VOOR ALLE MENTOREN (schoolaasistent) leerjaar naar keuze 5L/6L: 23/10 van 13:30 uur tot 

15:30 uur 

INFOMOMENT VOOR ALLE MENTOREN (klasassistent) 3L: 01/10 van 13:30 uur tot 16:00 uur 

INFOMOMENT VOOR ALLE MENTOREN (klasassistent) 5L/6L: 08/12 van 13:30 uur tot 16:00 uur 

 

De schoolassistent vervangt de mentor van 2L of 4L  voor het nazicht van de lesvoorbereidingen: 

08/12 (VM), 04/03, 22/04 

 

De schoolassistent kan indien nodig een mentor vervangen die een gratis mentorenvorming wil volgen: 

REEKS 1: 06/10, 12/10, 21/10 en terugkomdag 28/04: telkens van 9:00 uur tot 12:00 uur (aansluitend mogelijkheid 

tot lunch tot 13:00 uur) 

REEKS 2: 16/03, 24/03, 29/03 en terugkomdag 28/04: telkens van 9:00 uur tot 12:00 uur (aansluitend 

mogelijkheid tot lunch 13:00 uur) 

 

INFORMATIE en INSCHRIJVEN  via onze stagewebsite: 

https://stage.odisee.be/onderwijs/ebalosncam/salsa/professionalisering/ 

https://stage.odisee.be/onderwijs/ebalosncam/salsa/professionalisering/

