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Aan alle begeleiders die werken met onze eerstejaars voltijdstudenten 
 

Zoals je weet, zijn we op de Marnix Academie gestart met een nieuwe manier van opleiden in de 

voltijdopleiding. We werken in onderwijseenheden aan grote leertaken die moeten leiden tot 

leeruitkomsten die horen bij de bekwaamheden van een leerkracht basisonderwijs. We werken 

daarbij formatief, vakoverstijgend en samen met de praktijk. Twee dagen per week zijn 

studenten actief op het Marnix-leerplein.  

 

Op het leerplein werken studenten afwisselend in de grote groep, instructiegroepen met  

twintig studenten en leerteams van ongeveer vijf studenten. Tevens gebruiken studenten de 

digitale leeromgeving voor verwerking, verdieping en samenwerking. Daarnaast volgen 

studenten trainingen voor eigen vaardigheid op de basisschoolvakken en krijgen ze  

studiecoaching in groepen van ongeveer twaalf studenten. Met de studiecoach werkt de student 

aan het persoonlijke studentleerplan in Scorion. Feedback speelt een heel grote rol in de 

ontwikkeling van onze studenten.  

 

Om het samen opleiden nóg beter vorm te geven en je een idee te geven van waar onze 

studenten de komende tijd mee bezig zijn, sturen we je dit bericht. Het doel hiervan is om je 

inzicht te geven in het grotere plaatje en je daarmee ook beter in staat te stellen onze studenten 

te begeleiden en van feedback te voorzien, zowel mondeling als schriftelijk in Scorion. 

 

Korte terugblik op het afgelopen semester 

In de onderwijseenheid ‘Ik als leraar’ hebben de studenten enkele facetten van het leraarschap 

verkend. In twee leertaken groeien ze in verschillende rollen van de leraar basisonderwijs: model, 

didacticus, expert, pedagoog, coach. Daarnaast hebben ze geoefend met de maatschappelijke rol 

van leraar. De rollen waren gekoppeld aan vijf schoolvakken: taal, muziek, bewegingsonderwijs, 

godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming (GLV) en handschriftontwikkeling. 

In de onderwijseenheid ‘Kijken met Kinderogen’ hebben de studenten geleerd zich zo goed 

mogelijk te verplaatsen in een of meerdere leerlingen uit hun klas. Aan de hand van de 

informatie die ze daarmee hebben verzameld, hebben ze onderwijs ontwikkeld dat zo veel 

mogelijk aansluit bij de beginsituatie van een groepje leerlingen. De vakken Wiskunde, Beeldende 

vorming en OJW komen in deze onderwijseenheid aan bod. 

 

Waar werken onze studenten aan in het tweede semester? 

In het eerste semester heeft de student zich gericht op één kind en een klein groepje kinderen. In 

de onderwijseenheid ‘Oog voor elkaar’ gaan studenten kijken naar de gehele klas. Een goede 

leerkracht kan vertrouwen wekken bij de leerlingen en een relatie met hen aangaan, gedrag 

sturen en onderlinge relaties tussen leerlingen versterken om bij te dragen aan een veilig 

pedagogisch klimaat. Maar wat in de klas gebeurt, wordt natuurlijk ook beïnvloed door factoren 

buiten de school. Daarom leren de studenten om oog te hebben voor de bredere context van de 

school en de taak van de school in de samenleving. Ze gaan samen met medestudenten werken 

aan een activiteit in de school waar hierop wordt ingespeeld. Samenwerking is daarbinnen een 
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centraal thema. De vakken Muziek en Drama worden verweven met de hierboven genoemde 

thematieken, daarnaast gaan ze zelf met deze vakken aan de slag in hun klas.     

   

In de onderwijseenheid ‘Doel voor ogen’ gaan de studenten vooral aan de slag met het 

ontwerpen van onderwijs. Op welke manier pak je dat aan, welke zaken zijn van belang? Wat 

betekenen begrippen als ‘beginsituatie’, ‘leer(stof)lijn’ of ‘vakdidactiek’ en hoe hangen deze 

begrippen samen? 

De kern van de onderwijseenheid ligt in het onderbouwd ontwerpen van onderwijs, daarvoor 

gebruiken ze een onderwijs-ontwerpmodel (Bakx, Ros & Bolhuis, 2017). Ze doorlopen de 

verschillende fasen van dit model: beginsituatie bepalen, doelen formuleren, leeractiviteiten 

ontwerpen, leeractiviteiten organiseren, leeractiviteiten begeleiden en als laatste stap het 

evalueren. Dit model lopen ze minstens drie keer door, waarbij de vakken Wiskunde, Taal, 

Pedagogiek, Aardrijkskunde, Geschiedenis en NMT centraal zullen staan.  

 

Wij hopen je hiermee een inkijkje te hebben gegeven in het onderwijs van het tweede semester 

en wensen je een plezierige begeleiding van onze studenten toe. De inzet van oriëntatiekaarten 

en dialoogkaarten (vindbaar op het studieobject Praktijkleren) kunnen bijdragen aan een goede 

begeleiding van de student. Meer informatie nodig? Neem gerust een kijkje in de studieobjecten 

van de onderwijseenheden. Deze zijn benaderbaar via de Portal van de Marnix Academie.  

 

Tenslotte nog een verzoek: de deadline voor studenten voor het inleveren van het 

voortgangsformulier Praktijkleren 2 in Scorion, is week 25 (20 - 24 juni). Uiterlijk in deze week 

moet het gesprek tussen de student, mentor en Schoolopleider zijn geweest. Wil je tijdens dit 

gesprek ook het deeladvies Praktijkleren invullen, zodat de student dit op tijd kan inleveren in 

OnStage? Hartelijk dank! 

 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te 

nemen met de Instituutsopleider die gekoppeld is aan jouw school. 
 

 

 


