arteveldehogeschool
Bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs
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Van werkpunt naar focus

Zelfevaluatie via:
Collegiaal overleg
Studentenparticipatie
Opvolgen resultaten studenten
SMARTdagen (stem scholen)

programmalijn begeleiden van kinderen
Hefbomen kwaliteitsvolle interacties staan centraal
binnen de verschillende opleidingsonderdelen,
reeds vanaf eerste jaar

7-9am

Interactievaardigheden trainen en oefenen
bij start van opleiding
o.a.
met videocoaching
Clean their
cages,

prepare them food

Warme relaties binnen Spel en Exploratie
andNederlands
lots of water.
Rijke taal binnen
en Meer-talig
Expressie binnen
Muzisch beleven, vaardigheden, inspireren en meesterschap
After doing
the chores,
Denken all
en onderzoeken
binnen
walk your
dogenand
spend
Wereldoriëntatie, Wiskundige
initiatie
Wereldverkenners

time playing and talking

Belang van investeren in interacties in
toBetrokkenheid
them.
Procesgericht werken: Welbevinden en
Focus Kwaliteitsvolle interacties wordt blijvend
meegenomen in verder curriculum

10-12pm
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Your dog started to
bark and it signals urinate and
professionaliseren
defecate. Make sure to be ready!

Stage 1, 2 & 3:
leerdoelen interacties nu ook centraal op stage,
op geïntegreerde manier aan interactievaardigheden werken,
reeds vanaf eerste jaar belangrijke beoordelingscriteria
nieuw stageconcept! SMART:
nauwere samenwerking met stagescholen, co-creatie
kans om samen interactievaardigheden te oefenen
o.a. ook videocoaching

They still wanted to play so
if you have a spare 10 minutes.
Play with them.

1-5pm

Leer-kracht:
Ik Usually
en Leraarschap,
praktijk,
dogs Reflectieve
are asleep.
Onderzoekende school, Krachtige starter
But
readyvoor
once
Veel be
aandacht
reflectie,
they havemultiperspectiviteit,
woken up.
leren van elkaar,
groeien als professional
o.a. in kwaliteitsvolle interacties
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programmalijn samen school maken
in de samenleving
5-11pm
Doorheen de verschillende opleidingsonderdelen aandacht voor
beeldvorming en de invloed daarvan
op hoe we in interactie gaan:
ontmoeten en geraakt worden,
kennis en inzichten,
handelen en kritisch reflecteren

They are energetic in the afternoon.
Walk your dog and
teach them new tricks.
After playing hours. It's Dinner time!
Prepare them good treats and
don't forget the water afterwards.

Gezinnen ontmoeten en waarderen:
Opvoeden in diverse gezinnen
(o.a. vooroordelen, stereotypen, culturele diversiteit)
Partnerschap met ouders
(o.a. vaardigheidstraining informele communicatie)
Maatschappelijke functies van onderwijs
(buurtverkenning, kansarmoede, ervaringsdeskundige)
School en team:
Brede school
Vaardigheidstraining communicatie- en
samenwerkingsvaardigheden
Verbindend communiceren
Mondiaal bewustzijn (Global Awareness)
Wereldburgerschap
Engagement in de samenleving:
Spend some
together
investeren in meer Community
Servicetime
Learning

before bedtime
and make sure
to play with your dog one last time.

met de steun van
de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij
doggystories.com

