STAGENIEUWSFLASH BEWEGINGSOPVOEDING

Geachte collega bewegingsopvoeding,
Binnen de opleiding komt het leergebied beweging gebundeld aan bod. Dit houdt in dat alle voorziene
leerinhoud tijdens het eerste semester van de opleiding gegeven wordt; nadien wordt hier in de
hogeschool niet meer op teruggekomen en verschuift de aandacht naar dans, als deeldomein van het
leergebied muzische opvoeding.
Tijdens de contacturen BW worden enkel leerinhouden aangeboden die aansluiten bij de leerinhouden
die de studenten later in het werkveld, als leerkracht lager onderwijs, hetzij rechtstreeks hetzij
onrechtstreeks, zullen toepassen.
We willen de taak van de studenten binnen stage afstemmen op hun opdracht later in het werkveld.
Om die reden bouwen we de verantwoordelijkheid over bewegingslessen op volgende manier af
doorheen de opleidingsjaren.
•

les- en klasassistenten: stage 2L, 3L of 4L
➢ voorbereiden en realiseren van alle bewegingslessen tijdens de didactische stage
➢ begeleiden van een niveaugroep zwemmen
➢ integreren van beweging in de klas

•

klasassistenten: stage 5L/6L
➢ teamteaching met leermeester LO (vb. de opwarming of het slot van de les
voorbereiden en realiseren; een post of deel van groep begeleiden; …)
➢ begeleiden van een niveaugroep zwemmen
➢ mee begeleiden van de klasgroep tijdens de sportdag (indien van toepassing)
➢ leermeester LO vervangen indien afwezig tijdens stageperiode 5L/6L
➢ integreren van beweging in de klas

•

schoolassistenten:
➢ integreren van beweging in de klas
➢ begeleiden van een niveaugroep zwemmen
➢ begeleiden van een groep tijdens de sportdag (indien van toepassing)
➢ leermeester LO vervangen indien afwezig (voor eigen klas tijdens didactische stage; in
overleg tijdens ingroeistage)

Wat de zwemlessen betreft vragen we om het nodige lesmateriaal ter beschikking te stellen aan de
student. In de hogeschool ligt het accent op de nieuwe leerlijn, foutenanalyse en remediëring
schoolslag en crawl, niét op lesopbouw.
➢ De student mag de zwemfiches van de stageschool gebruiken en dient hiervan geen
lesvoorbereiding uit te werken.
➢ Van de student wordt verwacht dat hij zich, op basis van de fiche, gericht inhoudelijk
voorbereidt t.a.v. te verwachten fouten, te geven feedback of tips, ... .
Ik hoop op deze manier een duidelijk beeld gecreëerd te hebben.
met collegiale groeten,
Siska Vergaert (siska.vergaert@odisee.be)
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