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Voorwoord 

 

Beste student, 

 

Voor je ligt het informatieboekje voor studenten die de Egbertusschool voor een stageperiode van 

een heel of half jaar komen bezoeken. De bedoeling van dit boekje is om je wegwijs te maken op 

onze school. Daarmee geven we een belangrijk signaal af: 

WE WILLEN JOU ALS STUDENT SERIEUS NEMEN EN ZIJN BLIJ MET JOUW KOMST!!! 

We hopen, dat je jezelf snel thuis zult voelen op de Egbertusschool. We hopen, dat jouw stagetijd op 

onze school voor jou zinvol mag zijn. We hopen dat je jezelf verder zult ontwikkelen om nu en straks 

voor kinderen van betekenis te mogen zijn. We hopen uiteraard ook veel van jou te kunnen leren. Zo 

snijdt het mes aan twee kanten met het kind als lachende derde! 

We wensen jou een fijne tijd op de Egbertusschool toe. Schroom niet je vragen te stellen en je 

opmerkingen te plaatsen. Daar worden we allemaal beter van! 

 

Namens het team, 

 

Ramona de Jong, 

Schoolopleider van de Egbertusschool. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Algemene informatie van de Stichting Trinamiek 
 

 

 

Trinamiek 
Basisschool Egbertus hoort bij Trinamiek. Dit is een Stichting van een veelkleurige groep van 25 scholen 
in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke 
school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, of 
Openbare signatuur. 
 
Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho 
Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs. Zie ook de website: 
www.trinamiek.nl. 
 
De Stichting heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur, het directieberaad en de 
leerkrachten ondersteunt. Op dit servicebureau werkt Pascale Lucassen. Zij is bovenschools 
opleidingscoördinator en vanuit die functie verantwoordelijk voor het opleiden op de scholen. Zij is 
voor vragen en opmerkingen rondom dit thema ook voor studenten te benaderen via 
pascale.lucassen@trinamiek.nl.  
 
Wij vinden het als Stichting belangrijk om studenten de kans te geven vaardigheden, kennis en 
attitudes bij ons op te doen om zichzelf competent te maken als leerkracht. Wij zien het als onze taak 
om samen met de onderwijsinstelling Instituut Theo Thijssen goede leerkrachten af te leveren. 
Andersom leren de leerkrachten op de scholen ook van de studenten. Door de studenten komen ze 
immers in aanraking met de nieuwste theorieën en ontwikkelingen vanuit de opleiding. Studenten 
doen ook onderzoek in de school. Dit onderzoek is in lijn met de ontwikkeling van de school en levert 
dan ook een bijdrage aan die ontwikkeling.  
 
De scholen geven zelf per semester aan in welke groep studenten geplaatst kunnen worden. In principe 
staat iedereen open voor studenten maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij ervoor gekozen 
wordt geen student in een bepaalde groep te plaatsen (afhankelijk van de leerkracht, groep, situatie 
e.d.).  
 
Studenten van de Hogeschool Utrecht worden met voorrang geplaatst, maar studenten van andere 
onderwijsinstellingen zijn ook welkom bij onze scholen. De plaatsing van de studenten en de contacten 
daarvoor worden per school geregeld.  
 
 
  

http://www.trinamiek.nl/
mailto:pascale.lucassen@trinamiek.nl


1.2 Algemene informatie van de school (visie + schoolontwikkelingen huidig schooljaar); 
 
De Egbertusschool is een kleine, katholieke school met een kind- en oudervriendelijk imago, gelegen 
in de oude stadskern van Vianen. Op deze stadsschool wordt onderwijs op maat gegeven. Ieder kind 
is er welkom en de ouder is er op de eerste plaats ouder, soms met de rol van partner, soms met de 
rol van klant. Vanuit dit perspectief probeert de Egbertusschool de kinderen op te voeden tot jonge, 
sociaal voelende mensen, die begrip voor elkaar opbrengen. Ook al kom je uit een andere cultuur, heb 
je een andere godsdienst of zie je er anders uit: we respecteren elkaar! 
 
DE MISSIE VAN ONZE SCHOOL 
 

Samen leven en leren in een veilige omgeving 
 
De school wil kinderen de kans bieden zich zó te ontwikkelen, dat zij opgroeien tot harmonische 
mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden.  
In de missie van de Egbertusschool staan centraal: ‘samen leven en leren’ en ‘een veilige omgeving’. 
 
Samen leven en leren 
We zijn ons bewust dat we een kleine gemeenschap vormen. We hebben elkaar hard nodig: ouders, 
kinderen en leerkrachten. Ouders en leerkrachten zullen in het belang van de ontwikkeling van het 
kind mogen samenwerken. Kinderen zullen ook met elkaar mogen samen werken: samen leven en 
leren. Samen tot ontwikkeling komen, waarbij de kinderen elkaar iets kunnen leren en mogen 
ontdekken, dat ieder zo zijn eigen talenten heeft. Ieder kind is uniek. Door niet alleen de verstandelijke 
vermogens te benadrukken, maar (juist) ook oog te hebben voor kwaliteiten op het fysieke, sociaal-
emotionele en creatieve vlak, willen we duidelijk maken, dat we de mens in zijn totaliteit willen bezien. 
Door de sterke punten van het kind te benadrukken, willen we het kind positief versterken in zijn 
ontwikkeling. Een positief zelfbeeld, het hebben van zelfvertrouwen, maakt dat het kind kan opgroeien 
tot harmonisch mens, die zich in de complexe maatschappij staande weet te houden. Versterken waar 
een kind goed in is en op onderdelen waar een kind wat minder sterk in is, trachten ontwikkeling in 
gang te zetten, waarbij de lat net even iets hoger komt te liggen, dan wat een kind op basis van 
verwachtingen redelijkerwijs zou (aan)kunnen.  
 
Een veilige omgeving  
Om tot ontwikkeling te kunnen komen is een veilige omgeving onontbeerlijk. Wie zich niet veilig voelt, 
zit niet lekker in zijn vel en kan zich niet optimaal ontwikkelen. Het respectvol met elkaar omgaan, 
draagt bij aan die veilige omgeving. Respect voor elkaars verschillen maakt dat we op zoek kunnen 
gaan naar dat wat ons bindt. Diversiteit wordt gezien als een rijkdom voor de school, een inspiratiebron 
waaruit rijkelijk kan worden geput. Kinderen wordt geleerd respect voor anderen te hebben. Jong 
geleerd is immers oud gedaan. Kinderen zijn op jonge leeftijd nog onbevangen en worden nog niet 
geremd door verschillen in kleur, culturele achtergrond of sekse. We willen zorgen voor een positieve 
sfeer, waarin het fijn vertoeven is. Een school waar ouders, kinderen en teamleden met plezier naar 
toe gaan. Een school waar je jezelf als ouder, kind en teamlid veilig en thuis voelt. 
 
‘Samen leven en leren in een veilige omgeving’ is als onze missie de leidraad voor ons handelen. 
De missie van onze school komt tot uitdrukking in ons logo. De groene kleur staat voor ‘veilig’, maar 
ook voor ‘groei’, voor ‘ontwikkeling’. De kinderen op het logo zijn naar elkaar gericht. Ze hebben elkaar 
nodig, werken samen en houden een klaverblad omhoog. Het klaverblad staat voor ‘geluk’, voor 
‘welbevinden’. De vier bladen van het klavertje staan voor:  Kind - School - Ouder - Schoolomgeving. 



Het een kan niet zonder het ander. De school realiseert zich maar al te goed, dat 
wanneer het kinderen wil laten opgroeien tot harmonische mensen, die zich in 
de complexe maatschappij staande weten te houden, dat het moet trachten niet 
alleen voor het kind van betekenis te zijn op school, maar juist ook in het gezin en 
in de omgeving waarin het kind speelt. Een kind dat zich thuis of in zijn directe 
omgeving niet veilig voelt, kan nooit optimaal tot ontwikkeling komen, hoe hard 
de school zijn best ook doet! 
 
De kernwaarden van de Egbertusschool 
Kernwaarden zijn de belangrijkste idealen en motieven die de Egbertusschool nastreeft. Het team van 
de Egbertusschool heeft vier kernwaarden geformuleerd: Respect, plezier, veiligheid en samen. 
 
Samen 
Het is van belang dat kinderen, maar ook volwassenen ervaren dat het fijn is om bij elkaar te horen, 
ergens deel van te mogen uitmaken. Van een vriendenclubje, van de groep waarin je zit, van de school 
waarop je zit, maar ook van de buurt waarin de school staat. Deel uitmaken van een groter geheel 
maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis te 
zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben je 
solidair en kun je die ander helpen op die momenten, dat het nodig is. Vanuit deze betrokkenheid, 
doen we er alles aan om er voor te zorgen, dat het met die ander, die groep, die school, die buurt goed 
gaat. 
 
Veiligheid  
Wie zich niet veilig voelt, kan zich niet goed ontwikkelen. Je gedachten zijn continu ergens anders. Je 
bent niet bij de les. Gevoelens van onveiligheid maken je niet gelukkig. Je neemt dit gevoel mee naar 
huis, je kunt niet slapen, je voelt je niet prettig. Soms kun je aan die onveiligheid iets doen. Je kunt 
fysieke maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Je kunt heldere afspraken maken 
en deze vastleggen in protocollen. Maar wat doe je als je dag in dag uit wordt gepest en niet voor jezelf 
op durft te komen? Geen hulp durft in te roepen? Zelfs niet van de juf?  
Het team van de Egbertusschool zal er alles aan doen om er voor te zorgen, dat ieder kind, iedere 
ouder, iedere leerkracht zich veilig voelt op school. Zie daarvoor 2.4: ‘Hoe zorgen we voor een veilige 
omgeving?’ 
 
Plezier 
‘Veel plezier!’ hoor je veel ouders zeggen, wanneer zij hun kind naar school brengen. ‘Veel plezier!’ 
Kinderen die met veel plezier naar school gaan, zullen beter tot ontwikkeling komen, dan wanneer zij 
met tegenzin naar school moeten. Door ervoor te zorgen, dat kinderen lessen op niveau krijgen 
aangeboden, dat lessen boeiend zijn, uitdagend zijn, een beroep doen op de zelf ontdekkende houding 
van de kinderen, zorg je voor plezier. Maar ook kinderen positief benaderen, hen laten weten, dat zij 
er mogen zijn, dat fouten maken mag, geeft plezier. En hoe plezierig is het niet, wanneer je steeds 
opnieuw te horen krijgt: ‘Je kán het! Ik geloof in jou!’ 
 
Respect 
‘Zonder respect vaart niemand wel!’ Ieder mens wil met respect behandeld worden. Waardig en 
waardevol. Respect tonen voor een ander betekent, dat je jezelf minder belangrijk maakt ten opzichte 
van die ander. Daardoor krijgt die ander de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Met respect omgaan 
met een ander, betekent, dat je oog hebt voor die ander, voor zijn/haar kwaliteiten, maar ook voor 
zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander tekort schiet, kan jij de helpende hand bieden, Daar 
waar jij tekort schiet, kan die ander zijn zijn/haar kwaliteiten inzetten. Zo vullen we elkaar aan en is 
niemand minderwaardig.  
 
 



De doelstellingen van de Egbertusschool 
Wanneer je weet wat je wilt, kun je koesteren waar je tevreden mee bent en plannen wat je in de 

nabije toekomst wilt bereiken. De missie van de school is vertaald naar de volgende VISIE: 

Ieder kind is uniek en heeft recht op een eigen doorlopend leerproces. Daarbij houden we rekening 

met de eigen leerstijl en leertempo van het kind. Zo kan de actieve betrokkenheid van elk kind optimaal 

gegarandeerd worden. Het zelf ontdekken krijgt steeds meer nadruk. Deze wijze van leren vraagt om 

een veilige en plezierige omgeving, een veilige groepssfeer in een vertrouwde en uitdagende ruimte 

met veilige leermaterialen, waardoor een leer- en leefklimaat gecreëerd wordt, dat inspeelt op de 

nieuwsgierigheid van kinderen, zodat ze op een veilige manier de wereld kunnen ontdekken. De school 

biedt kinderen ruimte voor eigen fantasie, creativiteit en zinvinding, kwaliteiten die met respect en 

bewondering door de leraren gestimuleerd worden.  

De school is een leer- en leefgemeenschap, waarin levensbeschouwelijke richtingen en 

maatschappelijke tradities worden gerespecteerd. Een kind leert spelenderwijs deel te zijn van die 

gemeenschap en aandacht te hebben voor de behoeften van die gemeenschap. De school zelf is 

onderdeel van een nog groter geheel, de maatschappij, en heeft in die setting meer te bieden dan 

onderwijs alleen. Door aandacht te hebben voor de behoeften van die gemeenschap, kan de functie 

van de school worden uitgebreid tot een ‘brede school’.  

De school wil een professioneel lerende organisatie zijn, die streeft naar continue verbetering van 

onderwijs en zorg. Daarbij is het welzijn van de medewerkers een belangrijke voorwaarde.  

Voor leraren geldt dat een wezenlijk onderdeel van professionaliteit een regelmatige reflectie op de 

eigen prestaties is. Medewerkers kunnen niet alleen onderling van en met elkaar leren, maar ook in 

relatie met de kinderen, hun ouders dan wel andere partners in het proces. De persoonlijke 

ontwikkeling dient in relatie tot de schoolontwikkeling te staan.  

● De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij de ouders. De ouders 
dienen daarom zoveel mogelijk bij de school en haar activiteiten betrokken te worden. Om als 
partners in opvoeding, vorming en scholing te kunnen samenwerken dienen ouders en leraren 
afspraken met elkaar te maken.  

● Ouders en teamleden hebben elkaar hard nodig, werken samen, zoeken gezamenlijk naar 
oplossingen voor ontstane problemen, bemoedigen en ondersteunen elkaar in het belang van 
de ontwikkeling van het kind. Ouders en teamleden zijn aan elkaar gelijkwaardig en 
respecteren elkaar. Zij spreken elkaar aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding van het kind, vanuit de eigen deskundigheid als opvoeder thuis en/of op school. 

 
Bij de visie horen de volgende doelstellingen van de Egbertusschool: 
 

● Wat betekent onze missie voor het kind? 
- We willen kinderen leren samen te leven en samen te leren 
- We willen kinderen leren elkaar te respecteren 
- We willen kinderen leren proactief te zijn: 
 - eigen verantwoordelijkheid dragen 
 - medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling 
 - medeverantwoordelijk voor het welbevinden van een ander 

- eigen initiatief tonen 
 
 
 
 



● Wat betekent onze missie voor de school? 
- We willen een veilige omgeving bieden 
- We willen een stimulerende leeromgeving bieden 
- We willen aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 
- We willen uitgaan van de individuele (on)mogelijkheden van het kind 
- We willen gezamenlijk zorg dragen voor een goed leerlingvolgsysteem 

 
● Wat betekent onze missie voor het team? 
- We willen een voorbeeld zijn  
- We willen ons ontwikkelen van ‘instructeur’ naar ‘begeleider’ en ‘stimulator’ 
- We willen helder inzicht hebben in leerlijnen en de doorgaande lijn waarborgen  
- We willen op professionele wijze onze organisatie vormgeven: 

 - professioneel samenwerken 
 - constructief overleggen 
 - gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen  
 - persoonlijke ontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling 
 

● Wat betekent onze missie voor de onderwijskundig leider? 
- We willen dat hij/zij motiveert en stimuleert, sturing en ruimte geeft 
- We willen dat hij/zij kwaliteiten van teamleden benut 
- We willen dat hij/zij de koers uitzet, proces begeleidt en bewaakt, besluiten neemt 
 
● Wat betekent onze missie voor de ouders? 
- We willen betrokken ouders 

 - bij de organisatie van activiteiten 
 - bij feesten door het jaar heen 
 - actief in O.R. 

- We willen ouders die meedenken 
 - in M.R. 

- We willen samen, ouders en team, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind 
 
● Wat betekent onze missie voor de schoolomgeving? 
- We willen een school zijn die midden in de wijk (stad) staat 
- We willen deel uitmaken van de multiculturele samenleving door ontmoeting tussen culturen 
mogelijk te maken 
 

Het team van de Egbertusschool heeft zich het afgelopen schooljaar weer eens gebogen over de 
Missie/visie van de school. Deze zijn blijven staan als een huis. We hebben voor schoolontwikkeling 
voor de komende 5 jaar een aantal richtinggevende uitspraken gedaan: 

 
➢ Ons onderwijsconcept kenmerkt zich door boeiend onderwijs op maat voor 

ieder kind 
 

➢ Onze professionele cultuur kenmerkt zich door transparantie, deskundigheid en 
positiviteit 

 
➢ Onze school is betekenisvol voor zijn omgeving, omdat die omgeving 

betekenisvol is voor de school. 
 

➢ Op onze school benutten we elkaars talenten.  
 



1.3 Praktische informatie  
Zie Informatie- en Activiteitenkalender. 
 
Zie voor uitvoerige informatie ook onze website: www.egbertusvianen.nl  
Met name het hoofdstuk ‘Onze school’ willen we van harte bij je aanbevelen! 
 
  

http://www.egbertusvianen.nl/


Hoofdstuk 2 Wat verwachten wij van de studenten 
 

Wij verwachten van de student een lerende, actieve, betrokken en enthousiaste houding. De student 
is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. De schoolopleider, praktijkopleider en alle andere 
collega’s op een school kunnen daarbij ondersteunend zijn.  
Iedereen op een basisschool moet zich bewust zijn van de voorbeeldrol die hij/zij speelt ten opzichte 
van de kinderen, zo ook de studenten.  

 
Voor de duidelijkheid zijn er een aantal regels en afspraken geformuleerd: 
1 De student stelt zichzelf voor aan betrokken personen; 
2 De student is een half uur voor aanvang van de school aanwezig en blijft ook na schooltijd (volgens 

afspraak met de praktijkopleider) aanwezig voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden; 
3 Bij afwezigheid wordt de praktijkopleider zo vroeg mogelijk ingelicht. Dit gebeurt op een 

persoonlijke manier (niet via mail of app, tenzij anders afgesproken); 
4 De student is binnen twee weken op de hoogte van de visie van de school en de school- en 

klassenregels en afspraken; 
5 De student bereidt de te geven lessen voor op een van de vier beschikbare 

lesvoorbereidingsformulieren (afhankelijk van het niveau van de student) en overhandigt deze 
voorafgaand aan de les aan de praktijkopleider zodat hij/zij nog informatie en tips kan geven indien 
noodzakelijk. Mocht er op een gegeven moment voor gekozen worden de 
lesvoorbereidingsformulieren niet (meer) te gebruiken, dan is dit in overleg met de 
praktijkopleider; 

6 De student gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie (zie ook de 
geheimhoudingsverklaring);  

7 De student overlegt vooraf met de praktijkopleider over het gebruik van beeldmateriaal van de 
leerlingen (foto’s, film e.d.); 

8 De student gaat zorgvuldig om met de materialen van school en zorgt er mede voor dat het netjes 
en opgeruimd is in de klas/school. Gebruik van het materiaal en de voorzieningen van school gaan 
in overleg met de praktijkopleider; 

9 De student stelt zich sociaal op, o.a. in de teamkamer; 
10 Gebruik van de mobiele telefoon wordt tot een minimum beperkt (en alleen in de 

pauzemomenten). 
 
Studenten van verschillende leerjaren lopen stage op school. Er kan onderscheid gemaakt worden 
tussen de verwachtingen van 1e/2e jaars en 3e/4e jaars. Voor deze laatste groep gelden ook nog de 
volgende verwachtingen, in overleg met de praktijkopleider: 

● Aanwezig zijn bij informatieavonden, start/afstemmingsgesprekken, rapportgesprekken, 

oudergesprekken en ook deels uitvoeren; 

● Aanwezig bij (team)vergaderingen en studiedagen; 

● Meedraaien in commissies/werkgroepen (o.a. contact met ouders); 

● Deelnemen aan teamuitje (iig LIO-ers).  

Mocht een 1e of 2e jaars ook interesse hebben in laatstgenoemde activiteiten dan is dit ook altijd in 
overleg met de praktijkopleider mogelijk.  
  



Hoofdstuk 3 Wat mogen de studenten van ons verwachten 
 
De studenten mogen van de school een rijke leeromgeving verwachten. Dit zowel op klasniveau als op 
schoolniveau. Ze mogen een veilige leeromgeving verwachten waarbij er sprake is van een open 
communicatie. Studenten krijgen de mogelijkheden om de ervaringen op te doen die noodzakelijk zijn 
voor hun professionele ontwikkeling.  
Op de school is een schoolopleider aanwezig en de praktijkopleider is bekend met zijn/haar taken.  
De schoolopleider is verantwoordelijk voor de inhoud en coördinatie van het werkplekleren binnen de 
school. Hij/zij neemt deel aan activiteiten rond het Keurmerk opleidingsscholen en coördineert het 
Keurmerkproces van de school. Hij/zij traint en coacht de praktijkopleiders in het begeleiden van de 
studenten. Tevens onderhoudt de schoolopleider het contact met de instituutsopleider en het 
centrum voor werkplekleren van de ITT.  
 
De schoolopleider: 

● Is op de hoogte van de ontwikkeling en het algemeen functioneren van de studenten die op 
zijn/haar school stage lopen; 

● Onderhoudt contact en overlegt regelmatig met de instituutsopleider; 
● Houdt intakegesprekken met studenten en koppelt studenten aan een praktijkopleider; 
● Regelt voor nieuwe studenten de organisatorische zaken (kluisje, inloggegevens, voor 4e jaars 

een school e-mailadres e.d); 
● Coacht de praktijkopleider in begeleidings- en beoordelingsadviestaken en het invullen van het 

lesvoorbereidingsformulier; 
● Houdt evaluatiegesprekken met praktijkopleiders over de begeleiding van de student; 
● Bemiddelt in conflicten tussen praktijkopleider en student en legt dit bij een blijvend geschil 

voor aan de instituutsopleider; 
● Organiseert bij de aanwezigheid van voldoende studenten en als er behoefte aan is  

intervisiebijeenkomsten en informatieve bijeenkomsten over werkplekleren voor de 
praktijkopleider; 

● Ondersteunt de student bij het verhelderen en formuleren van een geschikte 
onderzoeksvraag.  

 
De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de studenten tijdens het 
werken en leren op de school. Elke week bespreekt de student met de praktijkopleider de voorbereide 
en uitgevoerde activiteiten voor en na. Het doel van de werkplekbegeleiding is om de student zelf 
antwoorden te laten vinden op de vragen: hoe doe ik het morgen/volgende week beter en hoe 
bekwaam ik me als leraar? De praktijkopleider observeert, coacht, geeft (mondelinge en schriftelijke) 
feedback en helpt de student. Op de school heeft de student het meest te maken met de 
praktijkopleider. De praktijkopleider: 

●  is de directe begeleider van de student; 
● adviseert de student bij het maken van het POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) en PAP 

(Persoonlijk Activiteiten Plan) voor de komende periode en de bijstelling van het POP en PAP 
na uitgevoerde lesactiviteiten; 

● bespreekt de uitgevoerde onderwijsactiviteiten (o.a. lessen) van de student m.b.v het 
lesvoorbereidingsformulier, geeft feedback en licht deze mondeling toe; 

● geeft tussentijdse feedback met behulp van Scorion (zie website www.werkvelditt.hu.nl voor 
nadere toelichting); 

● begeleidt bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de opdrachten en beroepstaken; 
● maakt afspraken over de verslaglegging en de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en reflectie 

en begeleidt dit. Lessen worden door de student voorbereid op een 
lesvoorbereidingsformulier; 

● geeft een adviesbeoordeling over het functioneren van de student aan de instituutsopleider.  

http://www.werkvelditt.hu.nl/


Hoofdstuk 4 Wat mag/moet een student op de Egbertusschool (niet)? 
 
Vooraf: Een 1ste/2de –jaars student kan/mag/moet veelal minder dan een 3de/4de–jaars  student. 
  
 1. Activiteiten voor en met leerlingen (29)  Ja, 

mag/moet 
 

Nee 

Voorbereiden van activiteiten (zoals lessen, hoeken, thema’s)  
 

X o 

Materialen klaarleggen, klas op orde maken voor een te geven les, activiteit  
 

X o 

(Les)activiteiten (vakken), die voorbereid zijn, uitvoeren in de eigen groep  
 

X o 

(Les)activiteiten (vakken) uitvoeren in de eigen groep, die onverwacht zijn (onvoorbereid, 
improviseren)  

X o 

Vakken/activiteiten geven die niet in het rooster staan en die door de student zelf 
uitgewerkt zijn.  

X o 

Hanteren van de verschillende werkvormen en instructiemodellen van de school  
 

X o 

Hanteren van eigen werkvormen, eigen dingen uitproberen  
 

X o 

Zelf les(en), lesmateriaal, een thema of hoek ontwerpen  
 

X o 

Planning van de activiteiten maken voor een of meerdere dagen (ongeacht of de student de 
activiteiten zelf uitvoert/gaat voeren)  

X o 

De dag starten en/of afsluiten  
 

X o 

Twee opeenvolgende lessen of een dagdeel verzorgen  
 

X o 

Een complete lesdag verzorgen  
 

X o 

Een lessencyclus verzorgen (van hetzelfde vakgebied over aantal dagen verspreid)  
 

X o 

Overgangen tussen activiteiten/lessen leiden  
 

X o 

Vervangen van collega’s in een andere klas of van de mentor  
 

o X 

Gesprekjes voeren met individuele leerlingen (gepland of met bepaald doel)  
 

X o 

Groepje(s) leerlingen begeleiden (bv. lezen, rekenen)  
 

X o 

Les/leeractiviteiten uitvoeren met individuele leerlingen (bv. lezen, schrijven)  
 

X o 

Nakijken en/of corrigeren van leerlingenwerk  
 

X o 

Nakijken en/of corrigeren van toetsen  
 

X o 

Maken van toetsen (voor de kinderen)  
 

o X 

Registreren van resultaten van leerlingen in het leerlingdossier/leerlingvolgsysteem  
 

o X 

Gericht observeren van leerlingen  
 

X o 

Maken van handelingsplannen voor individuele leerlingen  
 

o X 

 



  
Ja, 

mag/moet 

 
 

Nee 

Groepsplan maken  
 

o X 

Toezicht houden tijdens pauzes, pleinwacht  
 

o X 

Met de kinderen brood eten/fruit eten  
 

X o 

De kinderen naar de gymzaal/les begeleiden  
 

o X 

Oplossen van onverwachte situaties met leerlingen (bv. bemiddelen tussen leerlingen)  
 

X 0 

 
 
 
2. Activiteiten op schoolniveau (16)  

 
Ja, 

mag/moet 

 
 

Nee 

Weekopening bijwonen, maandviering bijwonen  
 

X o 

Teamvergaderingen bijwonen  
 

X o 

Participeren in bouwvergaderingen (overleg)  
 

X o 

Participeren in een werkgroep of commissie (bv. Kerst, Pasen, Kamp, studiedag 
voorbereiden)  

X o 

Bijwonen van leerling- of groepsbesprekingen  
 

X o 

Samenwerken met of ondersteunen van andere collega’s dan de mentor  
 

X o 

Samenwerken met /gesprekken voeren met onderwijsondersteunend personeel (vb. 
klassenassistent)  

X o 

Gesprek(ken) met de directie  
 

X o 

Gesprekken voeren met interne deskundigen (vb. IB, RT)  
 

X o 

Gesprekken externe deskundigen (Ambulant Begeleider)  
 

o X 

Bezoeken van andere scholen, van instellingen waar de school contact mee heeft of van 
musea  

X o 

Activiteiten voor ouders (kijkavond, informatieavond, oudergesprekken, huisbezoek) 
bijwonen en mee voorbereiden  

X o 

Activiteiten voor ouders zelf uitvoeren  
 

o X 

Praten met collega’s in de pauze  
 

X o 

Mee met teamuitje, aanwezig bij feestelijke gelegenheden voor het team  
 

X o 

Diverse ondersteunende activiteiten als koffie zetten, kopiëren, lokaal vegen, spullen 
opruimen  

X o 

 

 

 

 



3. Gebruik van bronnen (7)  Ja, 
mag/moet 

 
Nee 

Lezen van schooldocumenten zoals schoolplan, schoolgids  
 

X o 

Gebruik maken van op school aanwezige boeken, tijdschriften  
 

X o 

Gebruiken van op school aanwezige ruimtes (documentatiecentrum, technieklokaal, 
computerlokaal etc.)  

X o 

Lezen van leerlingendossiers  
 

o X 

Doornemen van notulen, schoolnieuwsbrieven etc.  
 

X o 

Gebruiken maken van ICT-voorzieningen op school (schoolmail, intranet, 
leerlingregistratie)  

o X 

Gebruik maken van didactische ICT-toepassingen (elektronische leeromgeving, educatieve 
software)  

X o 

 

4. Professionaliseringsactiviteiten (12)  Ja, 
mag/moet 

Nee 

Deelnemen aan studiemiddagen en cursussen of trainingen voor het team (in en buiten de 
school)  

o X 

Intervisie met collega’s van de school  
 

X o 

Meedraaien in het inwerktraject voor nieuwe collega’s  
 

o X 

POP-gesprek met leidinggevende van de school  
 

X o 

Deelnemen aan een kenniskring of onderzoek  
 

X o 

Observeren van de mentor/collega’s in andere groepen  
 

o X 

Samenwerken met medestudenten  
 

X o 

Intervisie met medestudenten  
 

X o 

Feedback of begeleidingsgesprekken met mentor voeren  
 

X o 

Feedback of begeleidingsgesprekken met Opleider in de school  
 

X o 

Feedback gesprek - hulp vragen aan andere collega(s)  
 

X o 

Op school theorie lezen en/of werken aan opdrachten vanuit de opleiding  
 

X o 

 

Voor alle activiteiten waar een ‘Nee’ staat aangekruist kan de student een ‘Ja’ krijgen,  
wanneer hij/zij: 

● kan aantonen dat de activiteit noodzakelijk is voor het behalen van zijn/haar studie(punten); 
● de instemming krijgt van de betrokkenen. 

 
Voor alle activiteiten waar een ‘Nee’ staat aangekruist kan de mentor/directeur een ‘Ja’ krijgen, 
wanneer hij/zij: 

● de student kan overtuigen van de noodzaak van het verrichten van deze activiteit in het 
belang van de kinderen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een noodsituatie.  



Hoofdstuk 5: Geheimhoudingsverklaring  

 

Naam en logo school:  

Egbertusschool Vianen 

  

 

 

 

 

Betreft: Geheimhouding informatie over leerlingen 

 

- Ik ben mij bewust van de privacy gevoelige informatie waar een school, en dus ik ook als 

student, mee te maken krijg; 

- Ik zal discreet met de informatie, die mij toekomt, omgaan. Dit betreft informatie over en 

van leerlingen, leerkrachten en ouders; 

- Ik overleg altijd vooraf met mijn praktijkopleider over het gebruik van beeldmateriaal zoals 

foto’s en films van leerlingen; 

- Ik ben mij bewust van het belang betreffende ‘geheimhouding’.  

 

Naam en groep: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Handtekening student: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Naam en handtekening schoolopleider of praktijkopleider: 

 

___________________________________________________________________________  

 

Datum: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

  



Hoofdstuk 6: (Tussentijds) Evaluatieformulier van de school 

 

Beste student, 

Als onderdeel van onze kwaliteitszorg zouden wij aan het eind van jouw stageperiode graag dit 

evaluatieformulier ingevuld terug krijgen. Op deze wijze kunnen wij onze zorg voor studenten op peil 

houden en/of verbeteren. Wij hopen natuurlijk dat deze stageperiode een bijdrage aan jouw 

ontwikkeling heeft geleverd en dat je het naar je zin hebt gehad. Wij wensen je veel succes bij het 

vervolg van je studie en loopbaan.  

Naam schoolopleider: Ramona de Jong     

Naam student: ____________________________1e/2e/3e/4/ jaars Pabo/ROC/anders 

Stageperiode: van _________________tot _____________ 20__ 

Naam praktijkopleider: ________________________ uit groep _________ 

 
Kleur het bolletje dat van toepassing is. Als een vraag niet van toepassing is, vul dan niets in. Bij elke 

vraag heb je ook nog gelegenheid een toelichting te geven. 

Dit formulier graag inleveren bij je praktijkopleider, aan het einde van de stage. Na doorlezen en 

eventueel bespreken van deze evaluatie geeft de praktijkopleider dit formulier aan de schoolopleider. 

Organisatie van de school: 

1. Het informatieboekje was :                   onvolledig      0 0 0 0 0      zeer volledig 
 

____________________________________________________________________________ 

2. De mogelijkheden om mijn opdrachten uit te  
voeren waren:         onvoldoende  0 0 0 0 0      zeer goed 

____________________________________________________________________________ 

3. De geboden faciliteiten als kopieermogelijkheden e.d. waren:    
            onvoldoende   0 0 0 0 0     uitstekend 
____________________________________________________________________________ 

 

De begeleiding: 

4.      De stagebegeleiding vond ik:                  onvoldoende  0 0 0 0 0     uitstekend 
 

____________________________________________________________________________ 

  



Kenmerken van de student:          

5.      De leeropbrengst van mijn stage was:                  onvoldoende  0 0 0 0 0     uitstekend 
 

____________________________________________________________________________ 

6. De samenwerking met medestudenten was:                 onvoldoende  0 0 0 0 0     uitstekend 

                                                                                              

____________________________________________________________________________ 

7.      Mijn stageopdrachten sloten goed 
     aan bij de mogelijkheden van de school                  onvoldoende   0 0 0 0 0    uitstekend 

____________________________________________________________________________ 

8.      Voor het leveren van eigen inbreng ben ik:  onvoldoende     0 0 0 0 0    zeer  
gestimuleerd               

gestimuleerd                  
____________________________________________________________________________ 

 

Beoordeling algemeen : 

9.       Deze school is een stageschool die ik:       niet                  0 0 0 0 0     zeer 
aanbeveel                   aanbeveel 

                         

____________________________________________________________________________ 

10.  De werksfeer op deze school vond ik:         onvoldoende   0 0 0 0 0  zeer goed 

 

          ______________________________________________________________________________ 

 
Dit waardeerde ik heel erg tijdens deze stage: 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

 

Dit zijn mijn tips voor de school: 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  



Hoofdstuk 7: Checklist praktijkopleiders 

 

Checklist Praktijkopleider Gedaan? 

▪ Kennismakingsafspraak maken met student. Indien mogelijk voor de eerste 
stagedag.  

▪ Telefoonnummers en emailadressen uitwisselen.  

▪ Rondleiding geven aan de student: 
Waar zitten alle klassen 

Koffiekamer 

Kopieerapparaat 

Buitenspeelplekken 

Buitenspeelmateriaal 

Papier- en handvaardigheid magazijn 

Toiletten 

 

▪ Regels en afspraken doornemen van de school  
(o.a. communicatie, voorbeeldgedrag en zorgvuldigheid met leerling gegevens en 

codes). 

 

▪ Regels en afspraken doornemen van de klas.  

▪ Manier van werken in de klas toelichten.  

▪ De student op de hoogte stellen van belangrijke zaken als vieringen, 
vergaderingen, studiedagen e.d. 
 

 

▪ Je verwachtingen delen met de student m.b.t.: 
Voorbereidingen 

Taken in de klas 

 

▪ Aanwezig zijn om 08.00 uur. 
Hoe afmelden bij ziekte van de student: op tijd de praktijkbegeleider informeren. 

 

 

▪ Informatieboekje voor de student van de school geven, inclusief 
geheimhoudingsverklaring. 
 

 

 

 

 
  

 

 


