EINDBEOORDELING stage PiP1B
Geachte stagebegeleider,
Ten eerste willen wij u hartelijk danken voor uw begeleiding tijdens het tweede deel van de
praktijkperiode van Professional in de Praktijk, PiP 1B, van onze leraar-in-opleiding (lio).
Hierbij vragen we u om een eindoordeel over de praktijkperiode van PiP1B te formuleren en
dit met uw lio te bespreken. We vinden het van belang om de ontwikkeling van de lio in de
lespraktijk goed te kunnen volgen en het voldoende afsluiten van PiP1B is een voorwaarde is
om met PiP2 verder te mogen gaan.
De beoordeling heeft betrekking op vier handelingsgebieden, die zijn uitgesplitst in twaalf
taken. Het niveau van de student op deze twaalf taken wordt bepaald aan de hand van de
Rubric Schoolpraktijk. Deze Rubric verschijnt als toelichting als u met uw cursor over de
betreffende taak in het digitale beoordelingsformulier gaat.
Voor stage PiP1B beoordeelt u alle taken.
Wij vragen u per taak het niveau waarop uw student de basiscompetenties beheerst zo
concreet mogelijk weer te geven. Aan het eind van de stage geldt de volgende norm: stage
PiP1B wordt als voldoende beoordeeld wanneer alle taken zich tenminste op niveau 2
bevinden.
Op basis van uw beoordeling kunt u ook één of meer aandachtspunten voor de lio
formuleren, waaraan deze kan werken in de stage PiP1B. Dit kunt u doen door per taak een
advies te geven. Na het gesprek met de student vult u als SB een prognose in m.b.t stage
PiP2.
Het vak PiP1B sluit de lio af met het maken van een praktijkdossier, waarin hij per taak zijn
bekwaamheid illustreert. Onder andere op basis van uw beoordeling maakt de lio een
reflectieverslag voor taak 12 van dit praktijkdossier. In dit reflectieverslag beschrijft hij per
taak wat hij in de voorgaande periode heeft gedaan en analyseert hij wat hij al kan en nog
te leren heeft. In het reflectieverslag wordt systematisch beschreven hoe aan de eigen
ontwikkeling wordt gewerkt. Het praktijkdossier wordt b e s p r o k e n met de instituutsopleider,
uiteraard kunt u uw student vragen u ook inzage te geven in dit dossier.
U stuurt een PDF van uw beoordeling per email rechtstreeks naar de instituutsopleider. Als
er problemen of twijfels zijn, dan deze ook graag doorgeven aan de instituutsopleider van de
lio.
Hartelijk dank voor het invullen,
Opleiders Graduate School of Teaching
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Naam
student:
Naam school:

Naam
Stagebegeleider:
Datum:

Eindbeoordeling PiP1B
Handelingsgebied en taak

Toelichting of voorbeeld

Oordeel niveau
1
2
3

4

Vakdidacticus
1. Stelt leerdoelen op voor het gehele
curriculum en specifieke lessen
2. Ontwerpt leeractiviteiten voor de
gestelde leerdoelen
3. Plant de uitvoering van
leeractiviteiten
4. Begeleidt de uitvoering van
leeractiviteiten
5. Toetst in welke mate de gestelde
leerdoelen gerealiseerd zijn
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Pedagoog

Toelichting of voorbeeld

Oordeel niveau
1

2

3

4

6. Gaat interpersoonlijke relaties met
(groepen) leerlingen aan
7. Creëert een ordelijke werksfeer
waarbij hij inzicht toont in
communicatieprocessen
8. Begeleidt de ontwikkeling van de
leerlingen als persoon
9. Handelt vanuit een visie op
persoonsvorming
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Docent in brede context

Toelichting of voorbeeld

Oordeel niveau
1

2

3

4

10.Voert les-, klas- en vakoverstijgende
taken uit en
11.Werkt daarbij constructief samen

Manager van de professionele ontwikkeling
12.Verbetert systematisch zijn
professionele handelen

Eindbeoordeling PiP1B

Pagina 5 van 6

Eindbeoordeling
o

In orde.
Dit betekent dat de student verder met PiP2 kan.

o

Onvoldoende
Dit betekent dat de student nog niet toe is aan stage PiP2.

Indien de SB aan het eind van stage PiP1B vindt dat de student nog niet toe is aan stage PiP2, kunnen de volgende opties
besproken worden met de instituutsopleider:
o

PiP1B wordt afgekeurd met het advies te stoppen met de opleiding.

o

PiP1B wordt herkanst. Dat betekent verlenging van zes weken op dezelfde school, waarna beoordeeld wordt of de
student voldoet aan de gestelde eisen voor een voldoende.

o PiP1B wordt overgedaan. De student moet een nieuwe stage doen.
Toelichting en advies bij onvoldoende:

Ondertekening
Stagebegeleider:
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Voor gezien
Student:
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