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0. INLEIDING 

 

De startstage is de eerste stage van de educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs in 

het verkort traject. 

 

De startstage en stagevoorbereidingsdagen startstage maken samen met de 

basisstage en de opleidingsonderdelen ‘krachtige leeromgeving’ en ‘kind in 

ontwikkeling’ deel uit van de startkit in de opleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze stage leer je een lagere school van binnenuit kennen en krijg je de oefenruimte 

om enkele leeractiviteiten en lessen, die je samen met de docenten opbouwt tijdens de 

stagevoorbereidingsdagen, uit te proberen in een reële leercontext. Bovendien heb je de 

kans een zicht te krijgen op het takenpakket van de leraar en zie je hoe de theorie rond een 

krachtige leeromgeving wordt toegepast in de realiteit. De startstage schept de 

mogelijkheid om opdrachten, verbonden aan andere opleidingsonderdelen uit de startkit (kind 

in ontwikkeling) af te checken en te testen in de praktijk. 

In de startstage ligt de focus op actief participeren en oefenkansen aangrijpen, dit binnen 

de hele lagere school. Je zorgt ervoor dat je in elke graad van de lagere school stage loopt. 

 
Startstage 

 
Stagevoorbereidings- 

dagen startstage 

Krachtige 
leeromgeving  

 
Kind in 

ontwikkeling 
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Tijdens de participatiemomenten assisteer je actief de klasleerkrachten in en buiten de klas. 

Dit kan bijvoorbeeld door samen met de mentor oefeningen te begeleiden, een klein groepje 

kinderen te ondersteunen bij het lezen, rekenen, spelend leren, muzisch werken, mee op 

uitstap te gaan, een toezicht te doen, een sportactiviteit te begeleiden … . Je mag zelfs als 

begeleider mee op openluchtklassen.  

Naast het actief participeren voer je ook aan aantal opdrachten, die verder in de stagegids 

worden toegelicht, uit. Voor een deel van de opdrachten word je tijdens de 

stagevoorbereidingsdagen startstage voorbereid. Afhankelijk van je eigen noden, kan je 

meerdere oefenkansen inplannen voor de activiteiten uit de stagevoorbereidingsdagen, om zo 

je eigen groei te vergroten. De opdrachten die je uitprobeert, dienen niet perfect te verlopen. 

De evaluatie van de startstage focust wel op de nodige basisattitudes om in een (school)team 

te functioneren, een dosis durf om allerlei activiteiten uit te proberen, inspanning en 

creativiteit, de bereidheid tot inhoudelijk en vakdidactisch leren en vooral een leergierige en 

reflectieve ingesteldheid. Pas in de basisstage wordt het vakdidactische aspect van 

lesgeven geëvalueerd.  

 

Verder in je programma neem je een basisstage, een diversiteitsstage, een derdegraadsstage, 

een stage in het eerste leerjaar, een projectstage en - afhankelijk van de gekozen 

expertklassen, een expertstage op. Voor een aantal studenten eindigt de opleiding met een 

keuzestage.  

 

1. ORGANISATIE VAN DE STARTSTAGE  

1.1. Stageplaats en raamcontract 
 

De stagecoördinatoren van de hogeschool zoeken binnen onze stageregio  (of indien gewenst 

er buiten) een stageplaats voor je. Indien je buiten de stageregio stage wenst te lopen, kan je 

er ook voor kiezen zelf een stageschool te zoeken. Laat dit dan explicitiet aan de 

stagecoördinatoren weten.  

Alle afspraken i.v.m. het zoeken van een stageschool vind je op Canvas terug. Via de 

stagetegel ‘Startstage’ op Canvas zal je de raamcontracten per school terugvinden. Via een 

digitaal formulier geef je aan het raamcontract te hebben gelezen en goedgekeurd. Breng dit 

zo snel als mogelijk in orde en minimum 5 werkdagen voor aanvang. 

 Je stage kan pas starten indien je het raamcontract hebt goedgekeurd. Indien je dit niet 

tijdig in orde brengt, ben je niet verzekerd en tellen de reeds gelopen stagedagen niet mee.  
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1.2 Het programma van de startstage 

De stageperiode valt tussen 19 oktober 2020 en 21 mei 2021. De stagedata worden in 

overleg met de directie/mentoren en student vastgelegd. 

 

Startstage 

 

12 halve 

dagen 

 

● minimaal 2 halve dagen (= 6 lestijden) observatie en 

participatie waarbinnen je de volledige klas- en 

schoolcontext verkent 

● 10 halve dagen (= 30 lestijden) participatie en realisatie 

   waarbinnen je activiteiten in de verschillende klassen  

   uitprobeert, bijstuurt en verder actief participeert 

 

 

Wanneer je stagedata gekend zijn, geef je de begin- en einddatum door via mail aan je 

stagebegeleider en de stageverantwoordelijke. Doe dit zo snel als mogelijk. 

Bij de startstage horen een aantal stagevoorbereidingsdagen en een reflectiesessie: 

 

Stagevoorbereidingsdagen ter voorbereiding 

van de startstage 

Wanneer? 

 

● Stagevoorbereidingsdag 1:  

- Kringgesprekken 

- Bewegings- en contrastmomenten 

Maandag 21 september ‘20 

09.00u – 10.30u 

10.30u – 12.00u 

     ● Stagevoorbereidingsdag 2: 

- Expressie 

- MUVO: Drama/ Expressie: Op locatie 

Maandag 28 september ‘20 

13.00u - 14.30u 

14.30u – 16.00u 

● Stagevoorbereidingsdag 3: Nederlands 

       - Voorlezen, vertellen en prentlezen 

Maandag 05 oktober ‘20 

13.00u – 16.00u 

Reflectie op de startstage 

 

Wanneer? 

● 1 verplichte reflectiesessie op realisatie in kleine 

groepjes (de realisatie moet begonnen zijn) 

 

Dinsdagavond 

1/12/2020 

18.30u – 20.30u 

Coaching tijdens de startstage  

● Tussentijds verplicht individueel 

feedbackmoment (+/- midden van de stage) op 

de hogeschool of via een online tool aan de hand 

van dagverslagen en een selectie van 

uitgeprobeerde activiteiten. (+/- 30 min.) Bereid 

je goed voor. 

● Begeleidingsmoment: Ondersteuning naar het 

uitwerken van de eerste lesvoorbereidingen. 

Je neemt zelf, via mail, contact op 

met je stagebegeleider om een 

datum voor het feedbackmoment te 

organiseren. Doe dit minstens 2 

weken vooraf. 

 

Op vrijwillige basis en op vraag van 

de student. (zie Canvas) 
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 Wie niet aanwezig kan zijn tijdens een stagevoorbereidingsdag of reflectiesessie, 

brengt de stageverantwoordelijke hiervan op de hoogte. Taken verbonden aan de 

stagevoorbereidingsdagen dienen door alle studenten tijdens de stage uitgevoerd te worden. 

 

1.3. Beschrijving van de stageactiviteiten 

Tijdens de startstage krijg je zicht op het reilen en zeilen in de verschillende klassen (graden) 

van de lagere school en op het takenpakket van de leerkracht. Je zal zowel een aantal 

observatieopdrachten uitvoeren als leeractiviteiten uitproberen. Tegen het einde van de stage 

zet je de eerste stappen in het ontwerpen van volledige lessen rekening houdende met de 

algemene beginsituatie van je klasgroep (=basisklas). 

 

1. 3.1 Observatie en participatie 

Tijdens de startstage word je aan een basisklas en mentor gekoppeld. De eerste 2 halve dagen 

gebruik je om actief te participeren en kennis te maken met de klascontext van je basisklas. 

Op Canvas (bijlage 8: participatiecirkels/ inspiratielijst) vind je een inspiratielijst met mogelijke 

participatieactiviteiten terug. Daarnaast ga je aan de slag met de observatieopdrachten 

gebonden aan de startstage (zie map 4: Dagboek: Reflectie bij een observatiedag). 

 

De observatie- en participatiedagen mogen al starten op maandag 19 oktober 2020. De 

aangegeven halve dagen observatie en participatie mogen op vraag van de student en mits 

instemming van de mentor en de directie uitgebreid worden. 

 

De eerste 2 halve dagen observatie en participatie mogen aaneensluitend worden 

georganiseerd. Een volledige schooldag telt voor maximum 6 uren.  

 

 Een halve/hele dag meegaan op uitstap met de klas telt mee als halve dag 

observatie/participatie.  

 

1.3.2 Participatie en realisatie 

Vanaf de 3de halve stagedag kan je leeractiviteiten uitproberen, te beginnen in de eigen 

basisklas (2de, 3de of 4de leerj.). Daarnaast probeer je ook leeractiviteiten uit in minimum 2 

andere klassen. Op deze manier maak je kennis met de verschillende leeftijdsgroepen en 

ervaar je het verschil in aanpak binnen de verplichte leeractiviteiten. Zorg er zeker voor dat je 

ervaring kan opdoen in elke graad van de basisschool.  

Opgepast! Voor je een leeractiviteit in een andere klas uitprobeert, dien je ook in deze klas 

eerst een halve dag te observeren en te participeren. Je probeert nooit een leeractiviteit uit in 

een klas waar je vooraf nog geen kennis mee hebt gemaakt. 

Je sluit de startstage af met het achtereenvolgens geven van 2 x 2 volledige lessen. 
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 De komende 10 halve stagedagen neem je verplicht verspreid, over minimaal 3 weken, 

op. 

 Een dag met een bijhorende avondactiviteit (bosklassen, avondvergadering, …) telt 

maximum voor 9 uur of 3 halve stagedagen. 

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de stage zo te organiseren dat de realisatie ervan 

voor jou haalbaar is. Hierbij moet je voldoende voorbereidingstijd voorzien en tijd om de 

leeractiviteiten uit te proberen en bij te sturen met de feedback van je mentor. 

De volledige lijst stageopdrachten vind je terug onder punt 5. Het stageportfolio. 

 

1.3.2.1 Overzicht leeractiviteiten 

De uit te proberen leeractiviteiten vertrekken vanuit de stagevoorbereidingsdagen. We vragen 

vanuit de hogeschool experimenteerruimte voor onderstaande activiteiten. 

Afhankelijk van je eigen noden, plan je meerdere oefenkansen (dan het voorziene minimum) 

in voor de activiteiten uit de stagevoorbereidingsdagen. Je hebt m.a.w. je eigen groei en 

ontwikkeling in handen. Maak hier dan ook gretig gebruik van. 

 

Opdracht Voorziene  

Tijdsduur 

Klas waarin opdracht 
mogelijk is 

Minimum … 
aantal keer uit te 

voeren 

Begeleiden van een 
muzische activiteit 

Ongeveer 25 min. 2de, 3de lj., 4de lj., 5de lj, 6de 
lj. 

2 

Organiseren en 
begeleiden van een 

kringgesprek 

Ongeveer 25 min. 1ste lj, 2de lj, 3de lj., 4de lj., 
5de lj., 6de lj. 

2 

Expressie 
 

Creatief bewegen/ 
contrastmomenten 

/ 
 

5 min. per bewe-
gingsmoment  

/ 
 

1ste lj., 2de lj., 3de lj., 4de lj. 

/ 
 

5 

Voorlezen (‘Prentlezen’) 
Of  

Vertellen vanuit een 
informatief boek 

Ongeveer 25 min. 
(afhankelijk van de 
leeftijd) 

1ste lj, 2de lj, 3de lj., 4de lj., 
5de lj., 6de lj. 

3de lj., 4de lj., 5de lj., 6de lj. 

2 

De omgekeerde les ▪ 50 min. Je basisklas 1 

Geven van een 
volledige les. 

▪ 50 min. Je basisklas 4 
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 Breng je mentor vooraf op de hoogte van de activiteiten die je zal uitvoeren. Bezorg je 

mentor eveneens de nodige voorbereidingen. Je maakt zelf concrete afspraken betreffende de 

dag waarop je deze ten laatste dient voor te leggen. De lesvoorbereidingen van de volledige 

lessen leg je minstens 5 werkdagen op voorhand aan de mentor voor ter goedkeuring. 

Als de mentor hiermee akkoord is, mag dit digitaal. 

Voorbereidingen en lesvoorbereidingen die niet voldoen, pas je aan of herwerk je in functie 

van de gekregen feedback van de mentor. 

 

1.4. Belangrijke data op een rij 

1.4.1 Wanneer mag de startstage beginnen? 

Wat? Ten vroegste op… 

Observatiestage- en participatiestage (eerste 

2 halve dagen) 

Maandag 19 oktober 2020* 

 

Participatie- en Realisatiestage Maandag 26 oktober 2020* 

MOET tegen 21 mei 2021 afgerond worden. 

* Voorwaarde: raamcontract in orde  

 

1.4.2 Wat moet wanneer klaar zijn? 

Wanneer je een taak niet zorgvuldig uitvoert of te laat indient, heeft dit een negatieve invloed 

op de eindevaluatie. Het laattijdig indienen van stagedocumenten wordt in rekening gebracht 

bij de ankercompetentie COACH VAN ZICHZELF – administratie van de startstage. Het 

bereiken van deze ankercompetentie is een voorwaarde om te slagen voor de startstage.  

 

Wat? Ten laatste … 

Stageperiode doorgeven 15 werkdagen voor aanvang van de stage 

Raamcontract lezen en digitaal goedkeuren Zo snel als mogelijk en minimum 5 

werkdagen voor aanvang van de 

observatie- en participatiestage 

STAP posten 5 werkdagen voor uitvoering 

Digitaal stageportfolio volledig in orde 20 werkdagen na de laatste stagedag 

(weekends en vakantiedagen tellen hier niet  

mee) én ten laatste op 23 mei 2021 

(23.59u) 
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2. STAGEDOELEN  

Tijdens de startstage ligt het accent op onderstaande ankercompetenties.  

 

Ankercompetentie: COACH VAN ZICHZELF 

Leergierigheid 

• Je toont de wil en belangstelling om bij te leren 

• Je staat open voor feedback en kan leren uit fouten. 

• Je vraagt op geregelde tijdstippen spontaan feedback. 

• Je gaat constructief aan de slag met feedback. 

Kritische ingesteldheid 

• Je bent kritisch over je eigen handelen en zoekt naar alternatieven. 

• Je stelt je zelf in vraag en erkent eigen talenten en valkuilen (eventueel met  

  aansturen van mentor en/of stagebegeleider) 

• Je reflecteert op de gerealiseerde lessen vanuit de betrokkenheid bij de leerlingen. 

Zin voor initiatief en beslissingsvermogen ondernemend  

• Je onderneemt uit eigen beweging acties om de mentor te informeren over de 

stage en de opzet van de opdrachten.  

• Je informeert jezelf en je durft nieuwe dingen uitproberen. 

• Je durft spontaan initiatief nemen. 

• Je toont engagement en voldoende inzet. 

Taalcompetenties 

•   Je hanteert een correct mondeling taalgebruik (AN) en bent duidelijk verstaanbaar  

     (articulatie, intonatie, volume). 

• Je hanteert een correct schriftelijk taalgebruik rekening houdend met de regels van  

     de taalsystematiek, spelling- en tekstconventies. 

Professionele houding - administratie 

• Je bent stipt in orde met de nodige documenten. 

• Je brengt het stagecontract volgens de afspraken in orde. 

• Je voorziet een verzorgd en volledig digitaal stageportfolio volgens de afspraken. 

• Je neemt een professionele houding aan, je respecteert het schoolreglement en de 

stageafspraken van de hogeschool.  

 

 

 

 

 

 

 

Bijv. - Naleven van stageafspraken/ schoolreglement – tonen van voorbeeldgedrag,  

          stiptheid in aanwezigheid op de stageplaats (minstens een kwartier voor de 

          activiteiten starten) 
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Ankercompetentie: COACH VAN LEREN EN LEVEN 

Leerkrachtstijl/ leerkracht als coach 

• Je durft in interactie gaan met kinderen: je gaat geduldig, empathisch en 

aanmoedigend met leerlingen om. 

• Je waardeert leerlingen. 

• Je gaat op zoek naar en speelt in op de interesses en talenten van leerlingen 

• Je hebt oog voor betrokkenheid van de kinderen door een uitdagende en 

motiverende stijl (je bent enthousiast, dynamisch, je toont plezier en 

betrokkenheid, je zorgt voor tussendoortjes)  

• Je toont je op een expressieve manier (mimiek, gebaar, houding) en zet intonatie 

en variatie in stemgebruik in om leerlingen te boeien. 

• Je maakt ruimte voor de inbreng van de kinderen. 

• Je zorgt voor maximale doen- en denkactiviteiten bij de kinderen. 

 

Beginsituatie/ Lesontwerp 

• Je bevraagt de mentor en houdt rekening met de algemene beginsituatie. 

• Je zorgt voor een degelijke eigen voorbereiding voor de uit te proberen 

leeractiviteiten. 

• Je gebruikt het lesvoorbereidingsformulier om je eerste lessen volledig en 

gestructureerd voor te bereiden. 

• Je selecteert samen met de mentor passende doelen. 

• Je formuleert eenduidige vragen of opdrachten in functie van het stimuleren van 

het denkproces van de leerlingen. 

• Je creëert functioneel en verzorgd materiaal. 

• Je brengt de leerinhouden stapsgewijs aan. 

 

Taalontwikkeling stimuleren (hanteren van taal in relatie met kinderen) 

• Je kan schriftelijke en mondelinge taal aanpassen aan het niveau van de leerlingen. 

• Je geeft voldoende spreek- en verwoordingskansen aan elke leerling. 

 

Ankercompetentie: COACH VAN GROEPEN 

Werkklimaat 

• Je zorgt voor voldoende vaart in de activiteiten. 

• Je zorgt voor een realistische planning. 

• Je vangt onvoorziene omstandigheden en problemen op. 

 Leefklimaat 

• Je hebt overzicht op het (klas)gebeuren met aandacht voor individuele kinderen en 

voor de (klas)groep.  
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• Je zorgt voor een veilige en verzorgde klaswerking. Je merkt lage betrokkenheid, 

laag welbevinden en afhakers op. 

• Je toont de wil om de klas in de hand te houden met gebruik van stem, mimiek, 

lichaam, oogcontact en taal. 

• Je maakt zelfstandig klasafspraken of neemt bestaande afspraken over. 

• Je kan rust en stilte brengen. 

 

Ankercompetentie: TEAMSPELER  

Samenwerken 

• Je communiceert open en neemt initiatief om samen te werken 

• Je legt afspraken met anderen vast en komt ze na. 

• Je toont respect voor andere normen en waarden in contact met mentoren, directie, 

docenten, ouders…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STAGEBEGELEIDING EN MENTORSCHAP 

3.1. Stagebegeleiding vanuit de stageschool 

De stageschool stelt één vaste mentor (= basisklas) aan. Deze persoon is de 

eindverantwoordelijke voor de begeleiding en planning van de stage-activiteiten en kan bij 

twijfel beroep doen op je stagebegeleider van de hogeschool. De mentor zal adviseren, 

stimuleren en feedback geven op hoe de student zich manifesteert tijdens de stage. De mentor 

vult gedurende de hele stageperiode het stageverlag van de startstage aan (zie Canvas, 

bijlage 3). 

Dagelijks vraag je de mentor zelf naar feedback omtrent je participatie en uitgevoerde 

leeractiviteiten. 

Mogelijk wordt de mentor, na het beëindigen van de stage, gecontacteerd door de 

stagebegeleider van de hogeschool voor een telefonisch eindgesprek. 

Bijv. - Maak duidelijke afspraken met de mentor(en) en komt deze na. 

- Neem bij het begin van de stage altijd eerst contact op met de directie. Stel 

          jezelf voor en bedank voor de stagekansen. Op het einde van de  

          stageperiode bedank je de directie voor de geboden kansen.  

- Ga met evenveel respect om met je mentor, ook als die jonger is of een 

leeftijdsgenoot. Je geeft erkenning aan zijn of haar functie.  

- Je mag over een onderwerp of over een bepaalde aanpak van mening 

verschillen maar behoud respect voor ieders opvatting. Vermijd impulsieve 

reacties, neem tijd om na te denken. Bespreek moeilijke kwesties niet per 

e-mail, doe dit enkel rechtstreeks. 

- … 
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Je maakt zoveel mogelijk gebruik van de deskundigheid en de praktijkervaring van de mentor 

en de andere leerkrachten. Je zorgt er ook voor dat het voor hen plezierig is jou te begeleiden, 

door: 

• een grote inzet en belangstelling te tonen; 

• tijdig goede afspraken te maken; 

• activiteiten tijdig en goed voor te bereiden en adviezen en suggesties ter harte te nemen; 

• initiatief te tonen en feedback en kritiek van de mentor als leerpunten te zien. 

 

3. 2. Stagebegeleiding vanuit Thomas More Mechelen 

Aangezien de stagevoorbereidingsdagen voorbereiden op de uit te voeren opdrachten, is je 

aanwezigheid aangewezen. Bij de stagevoorbereidingsdagen van de startstage zijn 

verschillende docenten betrokken. Tevens kan je ondersteuning en feedback vragen bij het 

ontwerpen van je eerste lesvoorbereidingen. Je prikt een tussentijds feedbackmoment met je 

stagebegeleider. Dit gesprek is verplicht. Jij neemt hiervoor de verantwoordelijkheid om tijdig  

(minstens 2 weken vooraf) een gesprek aan te vragen bij je stagebegeleider.  

Met vragen of problemen kan je steeds bij de stageverantwoordelijke 

(stageteambaloa@thomasmore.be) terecht.  

 

3.3. Praktisch 

• Dit academiejaar zijn door de coronapandemie alle afspraken met betrekking tot stage 

onder voorbehoud. Tijdens een stage zal, op basis van de regels vanuit de overheid 

(VLHORA) en de afspraken die op dat ogenblik gelden in de betrokken stageschool, bij een 

(plaatselijke) uitbraak per individuele student en in overleg met de stageschool vanuit de 

opleiding bekeken worden welke aanpassingen dienen te gebeuren.   

• Bezorg jouw mentor de stagegids, de stagebrief (zie Canvas, bijlage 1) en het stageverslag 

op papier en/of digitaal. Verwijs naar het stageweb: educationmechelen.thomasmore.be.  

• Bij ziekte bel je voor aanvang van de lessen naar de stageschool én het secretariaat van 

de lerarenopleiding (015/36.92.75) met de vraag om de stageverantwoordelijke 

(stageteambaloa@thomasmore.be) en de stagebegeleider te verwittigen.  

• Lessen die je wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet hebt kunnen 

geven, moeten ingehaald worden. Duid dit duidelijk aan op je STAP. 

• Als er zich tijdens de stage een probleem voordoet waar je met de hulp van de mentor niet 

uit geraakt, is het belangrijk je stagebegeleider en de stageverantwoordelijke te 

contacteren. Zij kunnen dit mee opvolgen.  

• Bij stopzetting van de stage verwittig je onmiddellijk je stageschool, de 

stageverantwoordelijke, de stagebegeleider, de stagecoördinatoren en de 

opleidingsmanager, Ilona Hawrijk (zie voorblad stagegids voor contactgegevens).  

 

mailto:stageteambaloa@thomasmore.be
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4. ADIMINISTRATIE: HET STAGEPORTFOLIO 

4.1 Inhoud van het digitaal stageportfolio 

Het stageportfolio bevat een informatief en administratief gedeelte dat belangrijk is om 

aan te tonen dat je stage georganiseerd en uitgevoerd is volgens de afspraken van de 

hogeschool. Naleven van afspraken maakt deel uit van de ankercompetenties ‘Coach van 

zichzelf’ en ‘Teamspeler’. Een voldoende voor deze ankercompetenties is noodzakelijk 

om te slagen voor stage.  

 

Het stageportfolio is tegelijk een document waaraan je de ganse stageperiode werkt om je 

groeiproces vorm te geven, met bijzondere aandacht voor die competenties van een leraar 

die tijdens deze startstage belicht worden. Met wat je indient, bewijs je deze competenties 

bereikt te hebben.  

 

Alle teksten in het stageportfolio worden ook gelezen met aandacht voor je schrijfvaardigheden 

(zie ankercompetentie Coach van zichzelf - Taalcompetenties). Van een leerkracht verwachten 

we dat hij weinig spellingsfouten maakt, correcte zinnen vormt en zijn gedachten helder en 

duidelijk neerschrijft in een goed samenhangende tekst.  

 

Het stageportfolio is een digitaal portfolio. Er worden géén documenten op papier 

ingeleverd. Wat bij elkaar hoort, laad je op als 1 document in pdf-formaat (Bijv.: bijlagen bij 

de lesvoorbereiding, reflectie bij het ingediende materiaal…). Bij het uploaden van een 

document geef je het document steeds de naam van de bijhorende titel en/of opdracht + 

indien nodig de datum waarop het document werd gepost. 

Bijv. reflectieverslag 5/11/2019 

 

Onderstaand wordt bij elk onderdeel aangegeven wat we hier omtrent verwachten. 

 

Map Startstage 

Map Personalia 

Maak zelf een submap “personalia” onder de algemene map startstage aan. 
 

Wie ben ik? Voorstelling van jezelf 

Je maakt een voorstelling van jezelf in functie van je toekomstige job als leerkracht. Hoe 

zou je je persoonlijkheid (karakter, interesses, motivatie, aanleg, …) omschrijven? Wat zijn je 

sterktes en zwaktes? Wat vind jij belangrijk aan goed onderwijs? Wat heb jij te bieden aan 

kinderen? Waarom kies je voor het beroep van leerkracht? Wie je bent staat immers niet los 

van je leerkrachtstijl, je aanpak en je werkpunten.  

Je doet dit onder de vorm van een ‘digitaal bord’, dat je aanmaakt op www.padlet.com. 

Dit post je voor de start van de stage in je stageportfolio, maar kan doorheen de stage en de 

opleidingsonderdelen die je volgt verder aangroeien. 

http://www.padlet.com/
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Map 1: STAP 

Stageactiviteitenplan (STAP) en activiteitenoverzicht 

HET STAP  

De stage-agenda wordt bij aanvang van de stage opgemaakt in samenspraak met directie en 

mentor. Je noteert alle stagedata op het digitaal stageactiviteitenplan of STAP (zie 

stappenplan op Canvas, bijlage 2). 

Het stageactiviteitenplan bevat per stageonderdeel de data, dag van de week en de 

tijdsintervallen (voormiddag en/of namiddag) waarop je stage loopt. 

Dit STAP post je minimaal 5 werkdagen voor uitvoering binnen je digitaal portfolio 

(weekends en vakantiedagen tellen dus niet mee want dit zijn geen werkdagen).  

 

Druk het eerste tabblad van het STAP af en laat het elke dag ondertekenen door de 

klasleerkracht. Aan het einde van de stage vraag je om onderaan een schoolstempel te 

plaatsen. Deze gehandtekende versie post je aan het einde van de stage in de voorziene map. 

 

Activiteitenoverzicht 

Daarnaast maak je een overzicht van de uit te proberen leeractiviteiten en hoeveel tijd je 

hieraan besteedt. (tabblad 2 van het STAP). Dit overzicht post je eveneens minimaal 5 

werkdagen voor uitvoering binnen je digitaal portfolio (weekends en vakantiedagen 

tellen ook hier niet mee). Aan het einde van je stage vul je de inventaris volledig aan. 

 

Telkens wanneer de planning wordt aangepast, dien je het gewijzigde 

stageactiviteitenplan (STAP) opnieuw te posten binnen je digitaal portfolio en deze 

wijzigingen per mail te melden aan de stageverantwoordelijke en je stagebegeleider. Geef 

het STAP steeds een andere naam (datum) waardoor duidelijk is dat het om een nieuwe versie 

gaat. Laat vorige versies van het STAP steeds staan als bewijs dat je tijdig alles 

postte! 

 

Stagedata die laattijdig of niet volgens de afspraken worden meegedeeld, worden 

niet als officiële data geregistreerd en tellen dus niet mee voor stage. 

 

Map 2: LESVOORBEREIDINGEN 

Onder deze map post je de voorbereidingen van alle uit te voeren leeractiviteiten, de opdracht 

i.v.m. de omgekeerde les en de 4 lesvoorbereidingen. Geef ook hier elk document steeds de 

naam van de bijhorende opdracht/leeractiviteit + indien nodig de datum waarop het document 

werd gepost. 

Bijv. kringgesprek 5/11/2020 
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De omgekeerde les 

Tijdens je stage zal je heel wat kunnen observeren en participeren. Toch is het ook belangrijk 

eens een volledig lesuur de tijd te nemen een gegeven les van begin tot einde te observeren 

en deze vervolgens in een lesontwerp (zie Canvas: bijlage 6 de omgekeerde les ) te gieten. 

Het is als het ware een omgekeerde lesvoorbereiding en dan ook een heel zinvolle oefening 

i.f.v. de lessen die je zelf zal moeten ontwerpen. Deze opdracht voer je pas uit na de 2de les 

van het het OPO ‘Krachtige leeromgeving’. Bij het opstellen van het lesontwerp heb je zeker 

aandacht voor: 

- het formuleren van de lesdoelen 

- het selecteren van correcte leerplandoelen gekoppeld aan de geformuleerde lesdoelen 

- het selecteren en beschrijven van de leerinhoud 

- het onderscheiden van de verschillende lesfasen (met timing) 

- het beschrijven van de aanpak en leeractiviteit per fase 

- het gebruikte didactisch materiaal 

- het bordschema 

Na dit observatiemoment ga je samen met de mentor in gesprek en toets je af of je de 

verschillende onderdelen goed hebt kunnen herkennen. In functie van dit overleg vul je de 

omgekeerde lesvoorbereiding aan. Noteer eveneens welke WEI-principes duidelijk door de 

mentor werden ingezet en op welke wijze. Je beschrijft kort in het lesontwerp op welke manier 

de factoren gerealiseerd werden in de les. 

Reflecteer op de geziene les aan de hand van de reflectievragen horende bij een observatiedag 

(zie verder, map 4, Evaluatie). Deze reflectie neem je dan ook mee op in de map “Evaluatie” 

onder de submap “Dagelijkse reflectie” 

 

Ontwerpen van 4 lesvoorbereidingen  

In samenspraak met je mentor geef je 4 eenvoudige lesjes. Je lesonderwerp is een 

herhalingsles, een nieuw (eenvoudig) onderwerp of een uitdieping van één van de inhouden 

van de stagevoorbereidingsdagen. Deze lessen geef je gespreid over minstens 2 halve 

dagen. De eerste 2 lessen mag je onder sterke begeleiding en samen met je mentor geven. 

De laatste halve stagedag geef je helemaal zelfstandig achtereenvolgens 2 lessen. 

In functie van het uitproberen van de volledige lessen maak je degelijke lesvoorbereidingen 

(zie Canvas, bijlage 7). Je legt de lesvoorbereidingen met alle bijlagen* minstens 5 

werkdagen op voorhand aan de mentor voor ter goedkeuring (*bordplan, werkbladen met 

correctiesleutels – ook werkbladen uit de werkboeken van de leerlingen, didactisch materiaal 

zoals foto’s, spelmateriaal, plan van de klas als dit anders is dan gewoonlijk,…).  
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MAP 3: OPDRACHTEN 

Verkenning van de schoolcontext 

Tijdens de stage verzamel je onderstaande gegevens via interviews, gesprekken, de 

schoolwebsite, … 

● Gegevens van de stageschool en klasgroepen: aantal klassen, aantal leerlingen, aantal 

leerkrachten. 

● Interview 1 of 2 leerkrachten en vraag naar wat hun taak als basisschoolleerkracht zoal 

inhoudt. Denk hierbij aan:  

o het takenpakket als klasleerkracht 

o het werk als teamlid 

o contacten met ouders en instanties 

o … 

    Kortom probeer een duidelijk zicht te krijgen op het volledige takenpakket van de 

leerkracht. 

 

● Onderzoek volgende onderwerpen: 

o De schoolidentiteit en schoolvisie: Waar staat de school voor? Welke waarden wil men 

meegeven aan de leerlingen en hoe uit zich dat? … 

o De wijk waarin de school gelegen is: Hoe beïnvloedt de geografische ligging de 

leerlingen of het leren van de leerlingen? … 

o De leerlingenpopulatie: welke culturen vind je op school? Welke sociale factoren 

beïnvloeden de werking van de school? Kleine of grote gezinnen? … 

 

Dit alles beschrijf je in je eigen woorden in een doorlopend verslag. Max. 5 pagina’s. Het is 

niet de bedoeling het schoolreglement of schoolwerkplan van de stageschool up te loaden.  

 Je post het verslag en het afgenomen interview na de stage. Doe je dit niet, dan heeft dit 

gevolgen voor de evaluatie van administratie binnen de ankercompetentie – Coach van 

zichzelf. Het ontbreken van deze map of een onderdeel ervan leidt tot een 

onontvankelijkheidsverklaring van het stageportfolio. 

 

Schrijfmethode 

Toon welke eerste inspanningen je leverde om de schrijfmethode van de stageschool onder de 

knie te krijgen. Oefen zoveel mogelijk de correcte lettervormen, cijfers en symbolen van het 

gangbare schrift in de stageschool. Dien zowel een eerste schrijfversie alsook 2 foto's of 

scans van oefenbladen als bewijslast van de eigen groei in.  

 

Als eerste oefening zijn de werkbladen of oefenschriftjes van het eerste en tweede leerjaar het 

handigst. Je kan ook in een leeg schriftje met of zonder hulplijnen oefenen. Informatie over 
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schrijfmethodes die in België gevolgd worden, vind je op het internet. Van verschillende 

schrijfmethodes vind je schriften in de bibliotheek van de hogeschool, maar je kan er ook in de 

stageschool naar vragen. 

 

MAP 4: EVALUATIE 

Maak hier volgende submappen aan: map “Dagelijkse reflectie”, map “Zelfevaluatie” en map 

“Verslagen”. 

 

Dagelijkse reflectie 

Per stagedag houd je een dagboek bij. Je staat stil bij het dagverloop en reflecteert kort.  

a) Bij een observatiedag: 

Welke blikopeners neem je mee? Wat heb je gezien en geleerd betreffende afspraken/ 

aanpak? 

Wat zou je zeker op dezelfde manier aanpakken? Wat zou je veranderen? 

Hoe voelde je je bij de opdracht/aanpak van de mentor? 

Hoe verliep de activiteit? Was dit volgens je verwachtingen? 

 

b) Bij het uitvoeren van activiteiten: 

Reflecteer per dag voor één activiteit a.d.h.v. de STARR-methode (zie Canvas, bijlage 

4). Neem eventueel ook de gekregen feedback van de mentor en de bijhorende 

reflectievragen per activiteit in de reflectie op. Geef aan hoe je met het werkpunt aan 

de slag zal gaan of hoe je de tip in de praktijk zal proberen te realiseren. 

 

Indien gewenst, kan je het dagboek op een eigen manier invullen, bv. het bijhouden van een 

video-dagboek, … .  
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Zelfevaluatie/ bewijsmateriaal 

Per ankercompetentie voeg je zelf ook een aantal bewijzen toe waarvan jij vindt dat ze deze 

competenties het best aantonen. Hiervoor dien je zelf een selectie te maken uit je 

voorbereidingen, uitgeprobeerde leeractiviteiten en  materialen die je verzameld hebt. Je mag 

ook gebruikmaken van andere materialen als die jou relevant lijken: foto’s (met toelichting), 

audio(-visuele) materialen, mails/brieven, verslagen, ... Bij je bewijsmateriaal behoren 

minstens drie videofragmenten. Je vult elk onderdeel aan met een stukje zelfevaluatie (zie 

Canvas, bijlage 5). Hiermee toon je je groei aan binnen de verschillende ankercompetenties. 

Opgepast. Een bewijslast mag maar één keer worden ingezet en dus niet gebruikt worden om 

meerdere competenties mee aan te tonen. Zorg er tevens voor dat je bewijslast meerdere 

deelcompetenties aantoont. 

 

Hoe ziet de bewijslast in je digitaal portfolio eruit?  

Ankercompetentie: COACH VAN ZICHZELF 

1. Zelfevaluatie voor deze competentie (zie Canvas); 

 

Ankercompetentie: COACH van leren en leven 

1. Zelfevaluatie voor deze competentie (zie Canvas) en 

Leerkrachtstijl – leerkracht als coach 

Min. 2 bewijsstukken waarvan jij vindt dat ze jouw competentie op dit vlak bewijzen. 

 

 

 

Lesontwerp 

Min. 2 bewijsstukken waarvan jij vindt dat ze jouw competentie op dit vlak bewijzen. 

 

 

 

Taalontwikkeling stimuleren 

Min. 2 bewijsstukken waarvan jij vindt dat ze jouw competentie op dit vlak bewijzen.  

 

 

 

 

Ankercompetentie: COACH van groepen 

Werk- en leefklimaat 

1. Zelfevaluatie voor deze competentie (zie Canvas) en 

2. Min. 2 bewijsstukken waarvan jij vindt dat ze jouw competentie op dit vlak bewijzen. 

 Bijv. Aantonen  via een opname van een activiteit (met een toelichting erbij), 

neerslag van de afspraken die met de kinderen werden gemaakt en beschrijving 

van de wijze waarop deze tot stand kwamen, een audiovisuele opname van een 

gegeven les (5 min.), een uitgewerkt stappenplan van de activiteit voorzien van 

een gepaste timing 

Bijv. Aantonen via een audio-(visuele) opname van een activiteit, een klasgesprek 

(met een toelichting erbij), een uitgeschreven aanpak met de (bij)vragen die je 

gaat stellen, concreet uitgeschreven voorbeelden, … 

Bijv. Aantonen via een audio-(visuele) opname van een activiteit/ lesmoment, een 

klasgesprek (met een toelichting erbij), een uitgeschreven aanpak met de 

(bij)vragen die je gaat stellen, concreet uitgeschreven voorbeelden, … 

Bijv. Aantonen via een zelfgeschreven tekst (voor kinderen), een audio-(visuele) 

opname (van een tekst die je voorleest, een toneeltje dat je speelt, een 

uitgeschreven tekst … 
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Ankercompetentie: Teamspeler 

Teamspeler  

1. Zelfevaluatie voor deze competentie (zie Canvas) 

 

Verslagen 

Doorheen de stage vult de mentor het stageverslag van de startstage in (zie Canvas, bijlage 

3). Dit stageverslag is een aanvulverslag waar de mentor jouw gedrag voldoende uitgebreid 

beschrijft. De mentor kan er ook voor kiezen om dagelijks zijn notities op een andere plaats 

te verzamelen en dit later op het stageverslag te synthetiseren. Het stageverslag wordt bij 

voorkeur digitaal gemaakt. Op vraag van de mentor bezorg je een papieren versie indien de 

mentor manueel aan de slag wenst te gaan. Na afloop van de startstage laad je het 

stageverslag van de mentor op. Dit verslag is voorzien van een handtekening of de mail 

waarbij de mentor jou het verslag bezorgde, wordt ter bewijs toegevoegd. 

Indien mogelijk, wordt aan de mentor gevraagd het stageverslag aan het einde van de 

startstage (digitaal ingevuld of ingescand) te mailen naar de stagebegeleider en de 

stageverantwoordelijke (stageteambaloa@thomasmore.be). Indien nodig neemt de 

stagebegeleider na afloop van de stage contact op met de mentor voor een bijkomend 

eindgesprek. 

 

 Bij de eindbeoordeling van de stage wordt mee in rekening gebracht in welke mate je alle 

administratieve verplichtingen verbonden aan de stage bent nagekomen en stageafspraken 

hebt nageleefd. Het niet in orde zijn hiermee heeft een zware negatieve impact op de 

beoordeling van de ankercompetentie Coach van zichzelf – administratie. Het ontbreken van 

de eigen voorstelling, map 1,2, 3 of 4 of kom je niet aan het minimum aantal opgelegde aantal 

uren, leidt tot een onontvankelijkheidsverklaring van het stageportfolio. Er volgt geen 

evaluatie en bijgevolg een “pass” voor de stage. 

 

MAP 5: EXTRA 

Wil je nog documenten toevoegen waarvoor geen specifieke map werd aangemaakt dan kan je 

de map extra hiervoor gebruiken. 

 

 

4.2 Indienen van het stageportfolio 

Alvorens het stageportfolio digitaal in te dienen, ga je na of het voldoet aan alle formele 

vereisten: 

• Werd het minimum aantal opgelegde lesuren (=36 lesuren) stage vervuld? 

• Bevat elke map in het online portfolio alle vereiste documenten? 

• Heb je het stageverslag van de mentor opgeladen? 

mailto:stageteambaloa@thomasmore.be
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Het digitaal stageportfolio wordt beschikbaar gesteld binnen de vier weken (20 werkdagen) 

na het beëindigen van de stage (en dit ten laatste zondag 23 mei 2021). Je laat je 

stagebegeleider en de stageverantwoordelijke via mail (stageteambaloa@thomasmore.be) met 

als onderwerp: ’STARTSTAGE afgerond’ weten wanneer je digitaal stageportfolio klaar is. Je 

mail geldt als officieel indienbewijs. Je kan echter niet verwachten dat je stagebegeleider voor 

jou nakijkt of alle onderdelen aanwezig zijn. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. 

Het te laat bezorgen van het stageportfolio heeft een negatieve weerslag op je beoordeling.  

 

Wanneer de stagebegeleider nadien je stageportfolio doorneemt voor het opmaken van het 

syntheseverslag, en hij of zij merkt dat het niet voldoet aan de formele vereisten, leidt dit tot 

een onontvankelijkheidsverklaring van het stageportfolio. Enkel stageportfolio’s die 

ontvankelijk worden verklaard, komen in aanmerking voor een beoordeling. 

Tijdens het studentencontact kan je het opgesteld eindsyntheseverslag inlezen.  

 

4.3 Totstandkoming van het eindcijfer voor stage 

Indien het stageportfolio ontvankelijk wordt verklaard, maakt de stagebegeleider een 

eindsyntheseverslag op. Een positieve beoordeling (pass) van deze stage gebeurt op basis van 

volgende criteria:  

▪ Het uitvoeren en verwerken van de verplichte stageopdrachten. 

▪ Het uitvoeren van de verplichte opdrachten op basis van de stagevoorbereidingsdagen. 

▪ Het bereiken van het minimum aantal stage-uren en stagedagen (min. 12 HD en min. 36 

stage-uren). 

▪ Stage lopen in alle graden van de lagere school. 

▪ Correct mondeling en schriftelijk taalgebruik. 

▪ Het correct en tijdig opmaken en inleveren van alle stagedocumenten. 

▪ Tijdig indienen van een goed geordend en verzorgd stageportfolio. 

▪ Correct bijhouden van het digitale portfolio binnen Sharepoint. 

▪ Een reflectieve, kritische houding aannemen tegenover je eigen handelen. 

▪ Het indienen van bewijsmateriaal waarin je de eigen groei aantoont. 

▪ Een positief stageverslag vanuit de stageschool en eventueel eindgesprek mentor-

stagebegeleider waaruit blijkt dat de globale stagedoelen bereikt zijn. 

Een negatieve beoordeling op één van de ankercompetenties heeft een weerslag op de stage in 

zijn geheel. Voor deze startstage wordt als beoordeling een pass of fail toegekend. 
 

 

 

 

 

 

Wij wensen je alvast een zeer leerrijke en boeiende stage toe! 

Twijfel niet om contact op te nemen bij eventuele problemen! 

Veel succes! 

mailto:stageteambaloa@thomasmore.be
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Voor aanvang 

❑ Raamcontract goedkeuren 

Zie Canvas. 

❑      Deelname aan stagevoorbereidingsdagen 

❑ Stagegids en stagebrief bezorgen aan de stageschool 

Bij eerste contact. 

❑ Start- en einddatum doorgeven via mail 

Zo snel mogelijk. Ten laatste 15 werkdagen voor aanvang. 

❑ Voorstelling van jezelf (padlet) 

Voor aanvang van je stage. 

❑ STAP (volledig ingevuld) via Sharepoint uploaden 

Minimum 5 werkdagen voor start. 

❑ Indienen voorbereidingen (met alle bijlagen) bij de mentor 

Minimum 5 werkdagen voor de realisatie. 

 

Tijdens de stage 

❑ Elke stagedag 

Feedback en handtekening (ook op STAP) vragen aan klasleerkracht of mentor. 

Reflecties binnen Sharepoint uploaden. 

STAP aanvullen of aanpassen. 

 

❑ Gedurende de stage 

Opdrachten (uit stagevoorbereidingsdagen) uitproberen. 

 

Einde van de stage 

❑ Het stageportfolio moet maximaal 20 werkdagen na het beëindigen van de 

stage én ten laatste op 23 mei 2021 digitaal ingediend worden (+ mailtje 

‘startstage afgerond’ naar de stagebegeleider en stageteambaloa@thomasmore.be) 

 
 

 

 

 


