De materialenbank biedt tools voor
STUDENTEN
MET DANK AAN:

LECTOREN
MENTOREN
LEERKRACHTEN

IN TEAM
IN DE KLAS
MATERIALENBANK voor
duostages en team teaching
in de basisschool

www.inteamindeklas.weebly.com

www.inteamindeklas.weebly.com

Stel dat … je voortaan met meerdere collega’s
voor de klas staat ?
Stel dat … je een stage in het onderwijs met een
medestudent opneemt ?
… kom dan een kijkje nemen op onze website:
www.inteamindeklas.weebly.com !

VOORBEREIDEN
Aangezien een geslaagd duo gebaseerd is op een goede
vertrouwensband, bieden we in dit luik onder meer verschillende werkvormen om elkaar als duo beter te leren kennen. Omdat we talentgericht werken, biedt de website heel
wat werkvormen aan die elkaars talenten in kaart brengen.
Een stappenplan dat helpt om samen concrete activiteiten
voor te bereiden, ondersteunen duo’s ook op weg naar het

MATERIALENBANK

uitvoeren. Kortom, de basis voor een duo starters.

OBSERVEREN, REFLECTEREN & FEEDBACK
Observeren, reflecteren en feedback zijn de basis voor
persoonlijke groei, zeker als duo. Dit onderdeel biedt
informatie en kijkwijzers om elkaar te observeren. Zowel beginnende duo’s als gevorderden kunnen passende documenten vinden. Richtvragen ondersteunen
duo’s om gericht te reflecteren. Een kijkwijzer voor
feedbackgesprekken is zowel voor duo’s als begelei-

ders van een duo interessant. Het is belangrijk om de
samenwerking voortdurend te observeren, erover te

voor duostages en team teaching

reflecteren om verder te groeien in de praktijk.

Voor studenten, lectoren, mentoren en
leerkrachten in het kleuteronderwijs


ding?
Welke AFSPRAKEN moet je maken ?


Hoe moet je dit VOORBEREIDEN?



Wat zijn mogelijke werkvormen ,
hoe moet je dit UITVOEREN?



GA NAAR www.inteamindeklas.weebly.com/na

Hoe BEGIN je eraan? Hoe organiseer je duostages als lerarenoplei-



GA NAAR www.inteamindeklas.weebly.com/voor

UITVOEREN
Hoe gaat dit in z’n werk? Hoe kan je een duostage of team

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

teaching invullen? Wat kan je als duo allemaal doen in de

“Met twee weet je meer dan alleen!”

klas? Laat je inspireren door verschillende filmpjes uit de
concrete klaspraktijk van bepaalde scholen, waar team
teaching deel uitmaakt van de schoolvisie en dagelijkse

praktijk. Via pictogrammen en filmpjes zie je duidelijk hoe
hieraan vorm gegeven wordt.

Hoe moet je REFLECTEREN, elkaar
OBSERVEREN of FEEDBACK geven?

“Leren in een veilige omgeving.”
“Jouw talent is waardevol!”
Deel jij ook deze VISIE?

Deel jouw mening met ons op het FORUM.
GA NAAR www.inteamindeklas.weebly.com/tijdens

