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Amsterdam, 15 december 2020
Beste studenten,
Zoals je weet heeft premier Rutte gisteren een lock down afgekondigd. Dat betekent onder
andere dat met ingang van morgen de basisscholen dicht gaan tot in ieder geval maandag 18
januari.
Wat betekent dit voor je stage?
In ieder geval tot het eind van blok 2 zijn de scholen gesloten. Nu er niet meer fysiek
lesgegeven kan worden zullen de scholen weer ‘onderwijs op afstand’ gaan verzorgen. Het is
de bedoeling dat je daar als stagiaire een bijdrage aan gaat leveren. Uit de eerdere periode
weten we dat er verschillen zullen zijn in de werkwijzen tussen Opleidingsscholen,
basisscholen en ook tussen mentoren. Dat is een gegeven en daar hebben we mee te
dealen. Dat betekent voor alle betrokkenen de uitdaging om daar op een goede manier mee
om te gaan en op aan te sluiten. Voor de rest van blok 2 loop je gewoon stage op je normale
stagedag(en) en de omvang van de stage (dus het aantal stagedagen) is hetzelfde als in de
normale situatie. Je neemt zelf contact op met jouw mentor / schoolopleider om te
vernemen op welke wijze je een bijdrage kunt leveren aan het onderwijs op afstand. Dat zal
met name gaan om een digitaal aanbod, maar kan ook het helpen verzorgen van pakketjes
zijn die door de leerlingen / ouders worden opgehaald.
Hoe gaan we om met de stageactiviteiten?
We gaan ervan uit dat de stageactiviteiten gewoon zijn/ zullen worden uitgevoerd. Het kan
zijn dat dit lastig wordt gezien de bijzondere situatie. Probeer echter te doen wat wél
mogelijk is binnen de kaders van ‘onderwijs op afstand’, de stageactiviteiten passen immers
in een doorgaande lijn van ontwikkeling tot leerkracht. Indien een stageactiviteit toch niet
meer mogelijk is, bespreek dan met je mentor wat een passende vervangende activiteit is.
Beoordeling van de stage in blok 2
Zoals we ook al eerder (5 oktober) communiceerden staat bij de beoordeling van de stage
het behalen van de leerdoelen van dit blok centraal. Je schoolopleider beoordeelt je, in
afstemming met de mentor. Bij de beoordeling van de stage heeft de schoolopleider, in de
rol van beoordelaar, drie opties:
a. De schoolopleider, in afstemming met je mentor, stelt vast dat je voldoet aan de
leerdoelen, ondanks het gegeven dat je niet het volledige aantal stagedagen hebt
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kunnen lopen als gevolg van corona. De beoordeling vindt gewoon plaats op het
geplande moment. Je hoeft geen stagedagen in te halen.
b. De schoolopleider, in afstemming met je mentor, stelt vast dat je (nog) niet voldoet aan
de leerdoelen. Je hebt stagedagen gemist en de inschatting van de schoolopleider is dat
je deze dagen alsnog nodig hebt om de leerkrachtvaardigheden meer te kunnen
inoefenen. Je moet in dat geval de gemiste stagedagen (geheel of gedeeltelijk) wél
inhalen. De beoordeling wordt uitgesteld totdat je de gemiste stagedagen alsnog hebt
gelopen. De schoolopleider levert jouw beoordeling later aan en stemt dit af met de
coördinerend schoolopleider en de instituutsopleider.
c. De schoolopleider, in afstemming met je mentor, stelt vast dat je (nog) niet aan de
leerdoelen voldoet en dat je meer praktijkervaring nodig hebt om dat alsnog voor elkaar
te krijgen. Je hebt extra stagedagen nodig - bovenop het standaard aantal stagedagen
van het blok - om bepaalde leerkrachtvaardigheden te verwerven en in te oefenen. In
dat geval krijg je een onvoldoende beoordeling. Er wordt een stageverlengingscontract
opgesteld.
Belangrijk: de online stagedagen na 15 december gelden niet als gemiste stagedagen.

