Leraar basisonderwijs worden
en leren in de praktijk?
Praktijkpabo in de regio Rotterdam, Dordrecht, Groene Hart

/ 2 dagen stage op een christelijke basisschool
/ 1 dag in de week colleges aan de Pabo in Ede
/ 2 dagen zelfstudie, lesvoorbereiding, begeleiding
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Verschil maken in het leven van kinderen?
Je inzetten voor de brede ontwikkeling van het kind (hoofd, hart, ziel en handen)?
Uitgedaagd worden in de praktijk?
Onderdeel zijn van een basisschoolteam en studiegroep?
Vernieuwend onderwijs ontdekken en ontwerpen?
Een beroep met toekomstperspectief?

Als leraar sta je iedere dag voor een schitterende uitdaging: je helpt kinderen groeien.
Als student Praktijkpabo heb je de gelegenheid om onder goede begeleiding een groot
deel in de praktijk te leren.
Deze opleiding is een variant van de opleiding Leraar Basisonderwijs voor studenten uit
de regio Rotterdam, Dordrecht en het Groene Hart. Met basisscholen in deze regio zijn
afspraken gemaakt voor plaatsing en begeleiding van studenten. Deze opleiding vraagt
van studenten een flinke dosis motivatie, een zelfstandige houding en dat je je eigen werk
goed kunt organiseren. Je bent voor de leerlingen en collega's vanaf de eerste week juf/
meester en collega. Je bent namelijk een vast gezicht in de klas. Daarnaast heb je ook
veel contact met studenten bij jou uit de buurt. Tijdens de collegedag in Ede en door de
opdrachten en coaching.
“Ik wilde sinds groep 7 juf worden. Waar en hoe was nog de vraag. Toen ik deze
opleidingsvariant tegen kwam, was ik verkocht. Ik kan gewoon thuis blijven wonen
en in de buurt voor de klas staan, terwijl ik mijn studie aan een
van de beste hogescholen in Nederland volg. Mijn week is
gevarieerd, maar toch geordend. Het vraagt zelfdiscipline,
maar juist hierdoor leer ik mezelf echt kennen! Mijn klasgenoten komen uit dezelfde regio wat maakt dat ik vanaf
het begin een band voel ontstaan in de groep.”
// Jacintha Graveland
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