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Beste directie 
Beste mentor 
 

 
Fijn dat onze student stage mag lopen in uw klas en school. We realiseren ons dat het begeleiden van 

een student engagement vraagt en zijn u hier dan ook zeer dankbaar voor. De beste manier om te 

leren, is immers door kansen te krijgen in het werkveld en begeleid te worden door inspirerende 

leraren!  

 

Studenten die de basisstage opnemen, hebben reeds een startstage afgewerkt. Op de basisstage 

volgen een diversiteitsstage en een derdegraadsstage. Kers op de taart zijn een stage in het eerste 

leerjaar en een projectstage. Het programma van de basisstage is vergelijkbaar met de stage die 

studenten van onze dagopleiding in het eerste jaar van hun opleiding afleggen. De student geeft er 

dus zijn eerste ‘echte’ lessen en dat is uiteraard wel een bijzondere ervaring. 

 

De basisstage bestaat uit 5 halve dagen observatie en participatie, gevolgd door 10 halve dagen 

realisatie. De laatste 4 halve dagen van de stage worden aaneensluitend opgenomen. De stage wordt 

opgenomen in een 2de, 3de of 4de leerjaar. 

 

Het observatiegedeelte van deze stage is mogelijk vanaf 8 november 2021. Dit gedeelte kan 

eventueel aaneensluitend worden georganiseerd. De realisatie van de basisstage is mogelijk tot en 

met 20 mei 2022. Tijdens de observatie en participatie maakt de student uitgebreid kennis met de 

klas en met de aanpak van de mentor. Hij krijgt een zo goed mogelijk beeld van de beginsituatie van 

de leerlingen en de klas. Welke afspraken gelden er? Welke stijl hanteert de mentor? Wat boeit de 

leerlingen? Zijn er leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? In samenspraak met de mentor 

participeert de student bij verschillende activiteiten. De student krijgt zicht op de methodes 

waarmee gewerkt wordt en hoe die worden ingezet. Hij maakt afspraken met de mentor over het 

stageverloop waarbij formele en inhoudelijke verwachtingen vanuit de hogeschool naast die van de 

mentor gelegd worden. 

 

Tijdens de eerste week van de realisatie van de basisstage geeft de student maximum 1 halve dag 

les. De volgende halve stagedagen mogen met een frequentie van maximaal drie halve stagedagen 

per week gepland worden zodat de lessen grondig kunnen voorbereid worden, er degelijk 

gereflecteerd kan worden en eigen ervaringen en feedback in nieuwe lessen kunnen worden 

verwerkt. De laatste 4 halve dagen van de stage worden verplicht aaneensluitend opgenomen.  



 
De vakken Frans, lichamelijke opvoeding en godsdienst worden niet door de student gegeven als hij 

de opleidingsonderdelen nog niet opgenomen heeft. Bij de meeste studenten die basisstage 

opnemen, is dat het geval. Wiskunde, taal, wereldoriëntatie en muzische vorming worden wel door 

de student gegeven. Bovendien worden bewegingsmomenten en ICT geïntegreerd in de lessen. 

 

Mogen wij vragen om per volledige stagedag het stageverslag (= aanvulverslag) verder in te vullen en 

feedback en concrete tips ter verbetering te geven? Als positieve punten en werkpunten open 

besproken kunnen worden, is het voor de student mogelijk om te zien waar hij staat en hoe hij nog 

kan groeien. Dagelijks noteert u uw notities in het stageverslag Het definitieve stageverslag wordt 

indien mogelijk de laatste stagedag met de student meegegeven om een snelle opvolging in de 

hogeschool mogelijk te maken. 

 

Elke student wordt doorheen de basisstage begeleidt door een vaste stagebegeleider vanuit de 

hogeschool. Voor aanvang van de student zijn stage mag u dan ook een mail ter kennismaking 

verwachten van de stagebegeleider. Dit is ook meestal de persoon die op stagebezoek komt. In 

principe voorzien we voor de basisstage één stagebezoek. 
 
Verdere concrete afspraken bij deze stage leest u in de stagegids, die onze student u dient te bezorgen. 

 

Gelieve bij eventuele vragen, bedenkingen of problemen contact op te nemen met de 
stageverantwoordelijke, de stagebegeleider of met de opleidingscoördinator. 
 
 
 

Wij danken u alvast voor de begeleiding van de student. 
 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

 

Elke Van Grimbergen & Maarten Dupont 
Stageverantwoordelijken basisstage BALOA 
stageteambaloa@thomasmore.be 
 

Ellie Lefèvre  
Opleidingsmanager BALOA 
ellie.lefevre@thomasmore.be  
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