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1. Doelen 

 
De praktijk is een leerkans om geleidelijk en actief samen te leren met medestudenten, 
klasmentoren en praktijkbegeleiders. Praktijk wordt niet beoordeeld. Het maakt namelijk deel uit 
van de onderwijsstrategie van didactische  opleidingsonderdelen. Hierdoor kun je in alle veiligheid 
oefenen en kun je wat je in de opleiding zag, uitproberen in een klas in de lagere school. 

 
Via de praktijk streven we volgende doelen na: 
 de beroepscontexten1 en de verschillende verantwoordelijkheden2 van de leraar lager 

onderwijs verkennen; 
 specifieke componenten (kennis, vaardigheden, attitudes) van te verwerven competenties 

oefenen; 
 bepaalde competenties oefenen en verwerven (deze zijn opgenomen in het 

synthesedocument). 

2. Programma en planning 

2.1. Planning 

 

1 observatiedag op 07/11/2014 kennismaking met de school, observatie en 
participatie 

3 dagen, te plannen in de periode van 
24/11/2014 tot en met 28/11/2014.  

3 dagen praktijk waar je zelf een aantal lessen 
geeft en verder observeert en participeert     

 

2.2. Je praktijkprogramma bestaat uit: 

2.2.1. Participatie-opdrachten 

 
Aangezien het samen leren met en van de klasmentor voorop staat, raden we je aan om 
niet de hele dag achteraan in de klas op je stoel te zitten. Steek een handje toe en vraag 
aan de klasmentor waar je mee kunt begeleiden of helpen. Participeer zo veel als mogelijk! 
 
We geven hier enkele suggesties: 
 rondlopen in de klas of in een andere onderwijsruimte, als de leerlingen zelfstandig 

werken;  
 begeleiden van een groepje kinderen tijdens individueel of groepswerk bv. tijdens 

hoekenwerken en tijdens een les beeldopvoeding;  
 uitdelen van materiaal;  
 begeleiden van kinderen naar een andere ruimte; 
 helpen bij de invulling van een crea-activiteit; 
 helpen bij de herschikking van het klaslokaal;  

                                                 
1 De verschillende beroepscontexten zijn: werken met leerlingen, werken met collega’s, werken met de 

omgeving van de school en werken aan eigen ontwikkeling. 

 
2 Voor de verantwoordelijkheden hebben we ons gebaseerd op de decretale tekst ‘Basiscompetenties voor de 

leraar lager onderwijs’ (oktober 2007). De verantwoordelijkheden zijn: de leraar als verantwoordelijke voor de 
lerende, de leraar als verantwoordelijke voor de school/de onderwijsgemeenschap en de leraar als 
verantwoordelijke voor de maatschappij. 
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 actief deelnemen aan een klasoverschrijdende activiteit; 
 helpen bij het maken van leermateriaal; 
 meelopen  op de speelplaats tijdens de pauze met de klasmentor; 
 verbeteren van een taak van de leerlingen (via een correctiesleutel); 
 begeleiden van een sportactiviteit tijdens de middagpauze; 
 meegaan met de praktijkklas naar het zwembad, het bos, het museum, … en 

participeren; 
 overnemen van een deel van de taak van de klasmentor in de eetruimte en de 

afspraken toepassen; 
 de klasmentor helpen bij de voorbereiding van een programma van een sportdag, 

een schoolfeest, …; 
 … 

2.2.2. Taak 

 
Video-opname van voorlezen of vertellen  (leertaak) 
Je vraagt je klasmentor om jou even te filmen terwijl je voorleest  aan je praktijkklas. De 
opname moet ongeveer 5 minuten duren en mag zeker niet meer dan 15 minuten duren.  
Je vraagt vooraf toestemming aan de directeur en je klasmentor. Het is de bedoeling dat de 
camera vooral op jou gericht is, en minder op de leerlingen. Je gebruikt hiervoor een eigen 
toestelletje (fototoestel met opnamefunctie, digitaal videocameraatje, smartphone, …). 

Test vooraf je toestel. Je volgt de instructies omtrent het indienen en registreren van de 
taak op de bijhorende website: 
http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/VIDEOinPRAKTIJK1web 

2.2.3. Activiteiten en lessen 

 
Tijdens de 3 praktijkdagen zal je zelfstandig een aantal voorbereide activiteiten/lessen 
realiseren. Deze opdrachten worden inhoudelijk aangestuurd door de opleidings-
onderdelen waarvoor je bent ingeschreven. Ze werden daar toegelicht door de betrokken 
docent. 

 
Lessen/Activiteiten 

 
Toelichting 

We laten de student (bewust) (nog) niet alle lessen geven. Wij menen namelijk dat hij nog heel 
wat kan opsteken van wat de klasmentor zegt en doet. 

TAAL 

2 Voorlezen of 
vertellen  

- Je kiest in overleg met de klasmentor een verhaal of een fragment uit een kinderboek en leest 
dit voor of vertelt het (zonder tekst in de hand). 

- Je kiest een gepaste klasopstelling, leidt het verhaal/fragment passend in en rondt het af. Het 
geheel duurt max. 15 minuten. 

- Je mag dit geïntegreerd doen in één van je eigen lessen, of als losstaand moment. 

1 Boekpromotie - In deze lesactiviteit staat een boek, een auteur of een specifiek genre kinderboeken/verhalen 
centraal. Er kan ook gewerkt worden rond boeken of lezen in het algemeen. 

- De klemtoon ligt op motiveren: kinderen warm maken om het boek te lezen, een ander boek 
te lezen van die schrijver, een bepaald genre verder te verkennen. 

1 Technisch - 
expressief lezen 

- Er is voldoende aandacht voor de voorbereiding op de eigenlijke leesbeurten door de 
kinderen. (Enkele aandachtspunten i.v.m. leestechniek en expressie bespreken en inoefenen, 
inlevingsopdrachten en rolinleving, close reading en tekst bewerken…).  Alleen een voldoende 
verklaarde, begrepen en doorvoelde tekst kan expressief worden voorgelezen.   

- De tekstkeuze gebeurt in overleg met de klasmentor. 

http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/VIDEOinPRAKTIJK1web
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1 Begrijpend 
lezen 
 
OF 
 
Luisteren en 
spreken 

Begrijpend lezen 

- Het is in deze les niet de bedoeling dat de leerlingen een tekst lezen om er vraagjes over op te 
lossen. Het lezen van de tekst moet voortvloeien uit een zinvolle context en de leerlingen 
moeten het nut ervaren van het lezen van een bepaalde tekstsoort. Er mag zowel voor een 
fictieve als informatieve tekst gekozen worden.  

- De tekstkeuze gebeurt in overleg met de klasmentor. Tijdens de les moet er expliciet 
aandacht besteed worden aan bepaalde leesstrategieën en denkvaardigheden. Dit kan zowel 
voor, tijdens als na het lezen gebeuren. 
 
Luisteren en spreken: 

- De student creëert een motiverende communicatieve context waarin leerlingen gestimuleerd 
worden om bepaalde luister- en/of spreekvaardigheden te oefenen. Er is ook aandacht voor 
feedback en een terugblik op hoe er geluisterd en gesproken wordt. 

WISKUNDE 

 
3 

Getallenkennis 
en/of 
bewerkingen 

- Indien mogelijk een inoefenles (geen herhaling, geen aanbreng nieuwe inhoud). 

- Je geeft een klassikale instructie waarbij de belangrijkste inhouden in functie van de 
inoefening aan bod komen. Je hebt daarbij aandacht voor het correct (laten) verwoorden van 
de oplossingsmethodes. 

- De leerlingen krijgen de kans om tijdens de les voldoende individueel te oefenen.  

SCHRIFT 

1 Aanvankelijk 
schrijven of 
voortgezet 
schrijven 

-  Wanneer je praktijk loopt in het 2de lj, geef je een les aanvankelijk schrijven (aanleren van 
een nieuwe hoofdletter, los en in verbinding).  

- Wanneer je praktijk loopt in het 3de of 4de  lj, besteed je aandacht aan de leesbaarheid van het 
handschrift. Hiervoor werk je met zinnen en teksten die je samen met de kinderen hebt 
opgebouwd.  

3. Praktijkmap en begeleidingsschrift 

3.1. De praktijkmap bestaat uit twee delen: 

 
DEEL 1 
A. Administratie: identificatiegegevens van de school en de weekrooster 

 
B. Informatie: hier stop je informatie in verband met de kennismaking met de school 

(enkel betekenisvolle informatie omtrent de kenmerken van de schoolpopulatie, het 
schoolreglement, het aantal klassen, de namenlijst van de leerlingen van je klas…); hier 
komt ook de algemene beginsituatieanalyse die tijdens de praktijk wordt aangevuld met 
observatiegegevens. 
 

C. Alle voorbereidingen van activiteiten/lessen – zowel originele als herwerkte versie 
Elke voorbereiding bevat volgende onderdelen: 

 Originele – en als die moet herwerkt worden, ook de definitieve - versie van de 
lesvoorbereiding.  

 
Na het realiseren van elke les vul je met de hand achteraan de rubriek ‘evaluatie’ in.              
‘Geef 8!’  
Je doet dit voor al de lessen (7) volgens deze instructies: 

- Noteer beknopt en zakelijk, maar in volzinnen minstens een voorbeeld van wat je 
goed deed in je les en leg uit waarom.  
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- Noteer minstens een voorbeeld van wat niet goed ging. Waarom was dat/Hoe 
kwam dat? Doe een verbetervoorstel.  

- De voorbeelden die je geeft, zijn van didactische, pedagogische en/of 
organisatorische aard - zie document ‘leerlijn schrijven’. 

- Kleef op deze lesvoorbereidingen een post-it met daarop ‘Geef 8!’ zodat je 
praktijkbegeleider deze lessen makkelijk herkent. 

Voor alle andere lessen doe je dit volgens dezelfde logica, maar het mag in telegramstijl. 

 Bordplan (met de hand geschreven) 
 

 Bijlagen (ingevuld werkblad, verhaal, de kopie van de handleiding, …) 
 

DEEL 2 
 
A. Begeleidingsfiche van je praktijkbegeleider (die krijg je na een bezoek) 

 
B. Synthesedocument praktijkbegeleiding – klasmentor (laten invullen door de klasmentor 

op het einde van de praktijk). Hierin maakt hij/zij een samenvatting van de feedback.  
 

C. Zelfevaluatie (na de laatste praktijkdag maak je op basis van jouw ervaringen en de 
feedback die je kreeg een zelfevaluatie.) 

 
Om je praktijkmap te kunnen samenstellen, moet je een aantal formulieren downloaden via 
de digitale leeromgeving Chamilo: zie cursus ‘Praktijk 1V1’, bij documenten 
 Identificatiegegevens van de school 
 Weekrooster 
 Zelfevaluatieformulier. 

 

3.2. Het begeleidingsschrift  

Dit is een werkinstrument waarin de klasmentor feedback (tips en commentaren) noteert, 
zodat de groei in competentie duidelijk wordt.  Het begeleidingsschrift wordt o.a. gebruikt 
voor het begeleidingsgesprek met de klasmentor en/of praktijkbegeleider. Het wordt mee 
ingediend bij de praktijkbegeleider na de praktijk.  

 

4. Begeleiding vanuit de praktijkschool 

 
Vanuit de praktijkschool word je begeleid door de klasmentor. 

 
Aan de klasmentor vragen we om: 
 je leerkansen te bieden 

 je actief laten deelnemen aan de klasactiviteiten 

 je taken laten uitvoeren die contextgebonden zijn: zie suggesties participatie 
 

 je te begeleiden 

 je helpen met het plannen van je lessen 

 je informeren over de lessen die je zult geven 

 je voorbereidingen lezen en tips geven. 
 
 



Praktijkgids SWITCH-OLOSOV1 
 2014 – 2015 

7 

 je feedback te geven 

 met jou terugblikken na een activiteit of na een praktijkdag 

 commentaar noteren in je begeleidingsschrift. 

 een bondig syntheseverslag maken 
 

Is er in de praktijkschool een schoolmentor actief, dan is hij/zij de aangewezen persoon om je 
wegwijs te maken in de schoolcontext. 
 

5. Begeleiding vanuit de opleiding 

 
Je hebt een praktijkbegeleider. Die informeert jou en de praktijkschool over het concept van de 
praktijk. Daarnaast begeleidt hij je om je weekrooster op te stellen en helpt hij je bij de opmaak 
van voorbereidingen. Ook  de vakdocenten begeleiden je bij de voorbereidingen. Op de 
praktijkschool bespreekt de praktijkbegeleider (eventueel samen met de klasmentor) met jou een 
geobserveerde activiteit. Hij stuurt bij waar nodig om optimale leerkansen te creëren. Na de 
praktijkperiode maakt de praktijkbegeleider een stand van zaken op van jouw ontwikkeling. 
 

6. Verwachtingen ten aanzien van de student 

6.1.  Algemene richtlijnen 

 Je dient je weekrooster een week vooraf in bij de praktijkbegeleider – of volgens de 
afspraken met je praktijkbegeleider, als die hiervan zouden afwijken. 

 Voorbereidingen van lessen/activiteiten geef je ten laatste drie werkdagen voor de 
realisering aan de klasmentor af. 

 Je bent telkens een volledige dag aanwezig op de praktijkschool. Je maakt kennis met de 
werking van de lagere school, observeert, participeert en realiseert de voorbereide lessen en 
activiteiten. 

 In je communicatie met klasmentor en praktijkbegeleider hou je rekening met de formele 
context. Dit wil zeggen dat je bepaalde beleefdheidsregels in acht neemt. Ook hanteer je 
formeel taalgebruik, dit zowel in je mondelinge communicatie als in schriftelijke 
communicatie, bv. bij e-mailverkeer. Maak zeker gebruik van de ‘Tips voor e-mailverkeer’.  
Informeer je op je praktijkschool over de verwachtingen en gewoontes op dit vlak.  

6.2. Richtlijnen in verband met de lesrealisatie 

 Je bent aanwezig op de praktijkschool zolang je klasmentor dat nodig acht. 
 Een les/activiteit die niet tijdig werd ingediend bij de klasmentor, onvoldoende werd 

voorbereid en/of niet werd verbeterd, wordt niet gegeven. Deze beslissing wordt genomen 
door de klasmentor of de praktijkbegeleider. 

 Als je lessen niet kunnen plaatsvinden, observeer je of neem je deel aan de activiteit die in de 
plaats komt. Niet-gegeven lessen worden ingehaald en de planning wordt in samenspraak 
met de praktijkbegeleider aangepast. 

 Je vraagt aan de klasmentor de toelating om didactisch materiaal te gebruiken. Ontleende 
materialen en boeken worden zo snel mogelijk teruggebracht. Dit geldt ook voor 
gecorrigeerde schriften en werkbladen.  

 De praktijkgids en de praktijkmap liggen tijdens de les altijd samen achteraan de klas en 
worden ter inzage aangeboden aan de klasmentor en de praktijkbegeleider. Tijdens het 
lesgeven hou je rekening met feedback en aanvullingen op de lesvoorbereiding. Daarom 
moet de originele lesvoorbereiding samen met de definitieve  in de praktijkmap zitten. 
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 De lessen worden het liefst afgewerkt, maar in elk geval altijd zinvol afgerond. Zo wordt de 
begonnen activiteit beëindigd, materiaal en schriften worden weggeborgen. 

 Je dient je voor de nabespreking van de lessen te schikken naar de mogelijkheden van de 
klasmentor en de praktijkbegeleider. 

6.3. Sociale netwerken en privacy 

De student is tijdens de stage aan de slag in een professionele context. Dat betekent dat de 
student met informatie en materiaal (verslagen, foto's, film-opnames...) gemaakt of 
verzameld tijdens de stage, discreet omgaat.  
 
Dit houdt in dat de student de privacy respecteert van de kinderen in de klas, de klasmentor, 
andere teamleden van de stageschool... en geen zaken publiceert op sociale netwerken 
(Facebook, Twitter, Netlog...). De student maakt een professionele fout indien hij dit wel 
doet. 

6.4. Afwezigheid op de praktijkdagen 

Een afwezigheid op een praktijkdag meld je onmiddellijk aan de klasmentor en de 
praktijkbegeleider. Afwezigheid op een praktijkdag wegens ziekte moet je steeds wettigen 
door een doktersattest dat je afgeeft aan de balie. 
 
Elke gewettigde afwezigheid tijdens een praktijkdag kan aanleiding geven tot het opleggen 
van een aanvullende of vervangende praktijkdag door de opleidingsdirecteur en bij delegatie 
door de stagecoördinator in overleg met de praktijkbegeleider (aanvulling bij art. 54). 

6.5. Sanctie van afwezigheden – onvoldoende prestatie 

Enkel een gegronde reden kan je afwezigheid rechtvaardigen. Alle ongewettigde 
afwezigheden en het niet respecteren van afspraken en richtlijnen kunnen aanleiding geven 
tot een specifiek remediëringstraject. Als je beoordelingstaken niet maakt, sanctioneert de 
docent die de beoordelingstaak heeft opgegeven.  
Het ontbreken van zin voor verantwoordelijkheid en het niet naleven van de leefregels op de 
praktijkschool kunnen aanleiding geven tot het stopzetten van de praktijk.  

 
De onderwijsregeling omschrijft onder de bepalingen in verband met de onderwijsactiviteiten 
de ‘gewettigde afwezigheden’, de ‘sanctie van afwezigheden – onvoldoende prestatie’ en 
‘sancties’ (zie Studiecontract 2014 - 2015 Deel 1. Onderwijsregeling 3. Bepalingen i.v.m. 
onderwijsactiviteiten art. 52; Deel 4. Orde en tuchtregeling Art. 142 Ordemaatregelen en 
tuchtsancties). 

6.6. Niet realiseren van het programma 

Wie zijn beoordelingstaken niet uitvoert komt niet in aanmerking voor de evaluatie van de 
opleidingsonderdelen waaruit een beoordelingstaak is aangestuurd.  
 

7. Problemen of vragen 

 
Bij problemen of vragen kan de praktijkschool contact opnemen met de praktijkbegeleider of met 
Veerle Amelinckx, stagecoördinator op 09/234 81 21  of via Veerle.Amelinckx@arteveldehs.be  

mailto:Veerle.Amelinckx@arteveldehs.be

