
Atelier 2
doelgericht werken

Atelier 2 = 5 atelierdagen op de campus en 5 atelierdagen op de Smart-school. 
Uitgangspunten:
• praktijk- en taakgestuurd werken
• vertrekken vanuit de reële context van een school
• verwerken van materiaal dat de student meebrengt uit de Smart-school
• workshops en micro-teaching op de campus 
• onder begeleiding van docenten activiteiten voorbereiden voor op de Smart-

school

Doel van Atelier 2 → de student:
• leert via participatie en zelf lesgeven het hoe en wat van doelgericht werken
• gaat actief aan de slag met mentor (en evt. medestudent)
• verkent verder de werking in en buiten de klas, de taken en 

verantwoordelijkheden van een leerkracht, het functioneren van kinderen, en de 
aanwezige diversiteit

• neemt een actieve rol op en benut alle mogelijke leerkansen.

De student plant tussen 14/2 en 18/3 een halve observatiedag naar keuze waar hij:
• de documenten Atelier 2 en Aanvangsstage overhandigt
• zijn informatie over de beginsituatie actualiseert
• een lesonderwerp vraagt voor een les die hij kan geven op 18/3
De student is 5 maandagen op de Smart-school: 
18/3, 25/3, 1/4, 29/4 en 6/5/2019.
Hij is aanwezig uiterlijk een kwartier voor beltijd en blijft na schooltijd zolang de 
mentor dat nodig acht in het licht van overleg, nabespreking, helpen in de klas…

De student legt een digitaal stagedossier (‘Smart-dossier’) aan op OneDrive waarin 
hij de voorbereidingen van zijn activiteiten verzamelt. 
• Hij deelt dit met de mentor en Smart-begeleider. 
• Hij voegt voorbereidingen in principe de donderdag (om 16 uur), voorafgaand 

aan de maandag van een activiteit, toe aan het Smart- dossier. Het is handig voor 
de mentor als de student via mail meldt dat de lesvoorbereiding is toegevoegd.

• De mentor kan de voorbereiding inkijken en feedback invoegen.
• Hij heeft elke atelierdag zijn laptop mee waarop het Smart-dossier ter inzage is. 
• Enkel op vraag van de mentor voorziet de student een print van zijn 

voorbereiding.

• De student voorziet een begeleidingsschrift waarin de mentor dagelijks feedback 
kan noteren. Zowel sterke punten als uitdagingen komen aan bod. 

• Na afloop van de 5 atelierdagen noteert de mentor onder de feedback van de 
laatste dag de datum en handtekent hij. 

• Feedback bij lesvoorbereidingen wordt liefst digitaal gegeven, in het Smart-
dossier. Zo is de feedback voor iedereen raadpleegbaar. 

• We geloven echter vooral in de kracht van mondelinge feedback en durven 
vragen of de mentor tijd wil maken voor gesprek en overleg met de student. 

Het Smart-concept kiest voor een intense samenwerking met de scholen, voor leren 
met en van elkaar, tussen 3 actieve partners: de student, de klasmentor en de 
Smart-begeleider.  We streven naar het creëren van professionaliserende 
gemeenschappen, waarin we samen op weg gaan met een gemeenschappelijk doel: 
de student opleiden tot wendbare en weerbare leerkrachten. 
• De Smart-begeleider:

• is aanspreekpunt en ankerfiguur in het traject van de student
• bouwt bruggen tussen opleiding en basisschool
• is een aanwezige en bereikbare communicator, die transparant en 

verbindend communiceert
• helpt mee ruimte maken voor groei in een open en veilig leerklimaat
• begeleidt mee en creëert leerkansen, inspireert en ondersteunt

• De student:
• is spilfiguur in het leerproces, hij informeert zich en engageert zich
• stelt zich lerend op, reflecteert en implementeert nieuwe inzichten
• staat open voor feedback en stuurt zijn eigen handelen bij op basis 

daarvan
• De klasmentor:

• begeleidt, biedt leerkansen, geeft open feedback, is betrokken 
confronterend en waarderend

• bezorgt de informatie die de student nodig heeft om een activiteit 
degelijk te kunnen voorbereiden en maakt tijd voor gesprek daarover

• zet de student op weg en ondersteunt hem in zijn denkproces
• maakt tijd om voorbereidingen van studenten samen te bespreken
• activeert de student voortdurend en biedt alle mogelijke 

participatiekansen
• voorziet een evaluatiegesprek op 6/5 waarin sterke punten en 

uitdagingen voor de Aanvangsstage besproken worden
• maakt tijd voor overleg en afstemming met de Smart-begeleider

• … de student ziek is? Een gemiste atelierdag kan moeilijk ingehaald worden, 
tenzij uitzonderlijk op donderdagen. 

• … het niet loopt zoals verwacht/afgesproken? De mentor kan de student steeds 
aanspreken op zijn engagement en verantwoordelijkheid. Helder communiceren, 
ook als het niet goed loopt, vergemakkelijkt de samenwerking. De mentor 
informeert de Smart-begeleider zodat in een driehoeksgesprek de student op het 
juiste spoor kan geholpen worden. 

• … de student zijn activiteit onvoldoende is voorbereid? De mentor kan dan zelf 
het voortouw nemen en de student laten participeren, zodat de activiteit een 
leermoment wordt voor de student. 

Contacteer uw Smart-begeleider:

De stagecoördinator: Veerle.Amelinckx@arteveldehs.be – 09 234 81 21
Het stagesecretariaat: Evelyne.Meyers@arteveldehs.be – 09 234 84 02
De opleiding: Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs –
Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent – 09 234 81 00

mailto:Veerle.Amelinckx@arteveldehs.be
mailto:Evelyne.Meyers@arteveldehs.be


Atelier 2: opdrachten voor de student
• De student observeert, maar participeert vooral zo veel als mogelijk en begeleidt ook zelf een aantal activiteiten. Zo weinig mogelijk 

‘stoeltjes-zitten’ achteraan in de klas, maximaal participeren is de boodschap! 
• De mentor schakelt de student zo veel als mogelijk in, ze gaan samen aan de slag en leren met en van elkaar. 
• Uitproberen mag, en daar hoort lukken en mislukken bij. Studenten krijgen kansen en leren uit ervaringen en feedback. 
• Er is geen lijst met verplicht te geven lessen. De mentor kan de lessen van de student vrij invullen. Indien het een les is waarvan de 

didactiek nog niet gezien is, biedt de mentor extra ondersteuning en bronnenmateriaal. Een overzicht van de geziene didactieken vindt 
de mentor in bijgevoegd document op dikker papier met de kalender (voorkant) en overzicht geziene didactieken (achterkant). 

Teamteachen
Doel: leren met en van elkaar
Een goed teamteachingsmoment kent 
3 fasen:
1. Samen voorbereiden
2. Samen realiseren
3. Samen nabespreken
Wat: de student teamteacht minstens 
1 keer met de medestudent:
• Ofwel ondersteuningsmodel
• Ofwel sequentieel model
Wanneer: te plannen naar keuze
(Geen medestudent? Dan teamteacht
de student 1 keer met de klasmentor.) 

Schoolengagement
Doel: vaststellen dat leerkracht zijn 
méér is dan enkel lesgeven in de eigen 
klas. 
Wat: uitvoeren van pedagogisch-
didactisch zinvolle opdrachten, die in 
principe buiten de atelierdagen en 
atelieropdrachten vallen, bv: helpen op 
schoolfeest, klas een uur overnemen als 
mentor MDO heeft, begeleiden bij een 
uitstap...  Dit mag gekoppeld zijn aan 
de eigen klas, een andere klas of 
schoolbreed. 
Wanneer: op jaarbasis ongeveer 5 uur 
schoolengagement. De student kan dit 
enkel opnemen als hij lesvrij is (in 
principe altijd op donderdagen). 

Te geven lessen/opdrachten
- De student geeft 7 lessen. Zijn mogelijk: Wiskunde – Nederlands – Muzische opvoeding – Wereldoriëntatie (mens en maatschappij/wetenschappen en 
techniek). Van elk leergebied geeft de student minstens 1 les. Eén van de 7 lessen naar keuze is in teamteaching met de medestudent. 
- De student zet in minimaal 3 lessen bewust ik-boodschappen en krachtige feedback in. Hij gaat minimaal 2 keer actief luisteren wanneer een leerling hem 
benadert met zijn/haar probleem. 


