
 
 

 

Vorselaar, oktober 2019 

 

Beste mentor 

 
Betreft stage tweedejaarsstudenten Thomas More Kempen (algemene vakken: campus 

Vorselaar) 

 

U heeft dit document ontvangen van een student in praktijk deel 2/ verkort traject deel 1 

van de Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: Thomas More (campus 

Vorselaar) die binnenkort stage bij u zal doen, waarvoor dank. Hieronder wilden we even 

de stagebegeleiding binnen onze hogeschool toelichten. 

 

Vanaf het eerste jaar hechten we veel belang aan het maken van een goede 

lesvoorbereiding, door hier didactische ateliers (‘Praktijk@Campus’) voor te organiseren 

en door studenten te begeleiden tijdens het uitwerken van de specifieke lesonderwerpen 

voor hun eigenlijke stage.  

 

Als voorbereiding op de eerste stageperiode in het 2e jaar (november) voorzien we nog 

georganiseerde ondersteuning in de opleiding tijdens de week na de herfstvakantie. Op 

dat moment bespreekt de vakdocent de lesvoorbereiding die de student heeft gemaakt 

(rekening houdend met vakdidactische aandachtspunten en al dan niet specifieke 

vragen/aandachtspunten van uzelf als vakmentor). Vanaf het tweede semester van het 

tweede jaar gebeurt deze begeleiding bij het maken van lesvoorbereidingen 

vraaggestuurd, zodat studenten geleidelijk kunnen groeien naar meer zelfstandigheid. 

  

In het eerste semester van het tweede jaar maken we dat concreet door aan de student 

te vragen om 1 lesvoorbereiding/vak door te sturen naar de vakdocent. Daarnaast kan de 

student op eigen initiatief blijvend gerichte vragen stellen aan de vakdocent over de andere 

lesvoorbereidingen.  

 

Uzelf als mentor kan uiteraard ook feedback geven op deze lesvoorbereidingen, graag 

zelfs!  

 

We verwachten dat de student voor elke stageles de verschillende versies van de 

lesvoorbereiding bij zich heeft en aan u kan bezorgen. Op die manier is het ook duidelijk 

welke wijzigingen er zijn gebeurd in de lesvoorbereiding o.b.v. de ontvangen feedback van 

uzelf en/of de vakdocent.  

 

Tijdens de stage zal de student bezocht worden in uw school. Zonder onvoorziene 

omstandigheden garanderen we dat elke student per stageperiode voor minstens één van 

z’n onderwijsvakken een lesbezoek krijgt.  

 

Bij moeilijkheden, vragen, of andere zaken neem gerust contact op met de betrokken 

vakdocent (de gegevens ontvangt u via de student) of met de praktijkcoördinator Marijke 

Voets via stage.basovorselaar@thomasmore.be.  

 

Alvast bedankt voor de geboden stagebegeleiding aan onze studenten. 

 

Vriendelijke groeten      

Marijke Voets      

Praktijkcoördinator 2 Baso – algemene vakken    

mailto:stage.basovorselaar@thomasmore.be

