
Beste student 
 
Welkom in de opleiding! 
 
Bij inschrijving ontving je al het ‘Startboek’ van de hogeschool met daarin heel veel informatie. 
Bewaar het goed zodat je het tijdens het academiejaar kan raadplegen als je het nodig hebt. Hoewel 
je er al veel antwoorden vindt, wil ik je met deze brief toch ook over enkele andere zaken 
informeren, die specifiek voor de opleiding leraar kleuteronderwijs gelden.  
 
Alvast eerst even deze toelichting: je schreef je in voor een bacheloropleiding. Informatie in het 
startboek over graduaten is dus niet voor jou van toepassing. De naam van de opleiding wordt vaak 
afgekort tot ‘LKO’ (leraar kleuteronderwijs). Wie de opleiding via het afstandstraject volgt zal ‘LKA’ 
(leraar kleuteronderwijs afstandstraject) gebruiken. Het departement waaronder deze opleiding valt 
noemen we PXL-Education.  
 
Kennismaking 
Het academiejaar start op maandag 19 september. Om je rustig te laten kennismaken met de 
opleiding, je studiegenoten, het digitale leermateriaal en onze campus Vildersstraat, ontvangen we je 
graag al enkele dagen voor de start. Zo ben je zo goed mogelijk voorbereid.  
 
Hou je daarom donderdag 15 september, tussen 8.30 en 16 uur vrij?  
Place to be is de centrale inkomhal op onze campus Vildersstraat. Denk eraan die dag je goed 
opgeladen laptop en je logingegevens mee te brengen. Zo haal je het maximum uit de toelichting 
over de elektronische leeromgeving Blackboard.  

Raak je er écht niet op de introductiedag? Jammer, maar dat is geen ramp. We plaatsen na de 
introductiedag de informatie die we die dag meegeven in de Blackboardcursus ‘departementale 
communicatie voor studenten’. Als je die bekijkt, en bv. de tips rond ICT-gebruik op de campus al 
toepast, dan is dat goed. Maandagochtend 19 september staan we trouwens op de campus klaar om 
alle studenten op te vangen die niet precies weten waar ze verwacht worden.  
 
De klasindeling wordt in de week van 12 september op blackboard geplaatst. Je kan je lessenrooster 
vanaf dan raadplegen via mijnlessenrooster.pxl.be. Je dient in te loggen met je inloggegevens en dan 
klik je bovenaan op rooster toevoegen. Je voegt het rooster van LKO 1 voor je eigen klas toe en kan 
dan het lessenrooster raadplegen. We helpen je hiermee ook verder tijdens de introductiedag.  
 
Stagevoorkeur 
Neem je het komende jaar stage op in het eerste jaar? Geef dan a.u.b. zo snel mogelijk je 
stagevoorkeur door via deze link. Zo kunnen we starten met de zoektocht naar stageplaatsen én 
krijgen we zicht op de gewenste regio’s voor de samenstelling van de duo’s voor stage.  
 

Handboeken 
Je kan vanaf 6 september online je handboeken voor het eerste semester bestellen via de bookshop. 
Daarover ontvang je tegen dan rechtstreeks informatie van de hogeschool. Koop je je boeken liever 
tweedehands? Dat kan. Heel wat studenten verkopen hun boeken via stubooks.be of onze 
facebookgroep (PXL kleuteronderwijs). Controleer goed of het handboek dat zij gebruikten ook het 
komende jaar in de boekenlijst staat.   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgjnHTLYM2n7At9S17&data=05%7C01%7CAlida.Pierards%40PXL.BE%7C27dd1aa884b24ef86f3608da4898c7d4%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637902118266865380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y%2Bt5q1H8YV0Djs%2Ba0QcrQ3h6iwNWCntT9B5PovzGPOo%3D&reserved=0


Instaptoetsen 

TER HERINNERING 
• Via www.onderwijskiezer.be legde je online je instaptoetsen af. Dat zijn verplichte, niet-bindende 
instaptoetsen voor iedereen die zich inschrijft voor de lerarenopleiding. 
• Schreef je je in zonder de toetsen te hebben afgelegd? Maak ze dan snel en mail het 
deelnamecertificaat binnen de 14 dagen naar InstaptoetsEducation@pxl.be. 
• Het is géén toelatingsproef. Indien je niet slaagt, mag je toch starten in de opleiding. 
• Je kreeg onmiddellijk feedback en advies per onderdeel en hebt nu zicht op je startniveau. 

EN NU? 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• Opfrissingscursussen Nederlands, Frans, wiskunde en/of leerhouding  
Stel zelf je programma samen! Jij kiest welke sessies voor jou nuttig zijn. Alle cursussen vinden plaats 
voor het academiejaar start. Je vindt het precieze aanbod samen met de planner in bijgevoegd 
schema en via deze link. Daar kan je je ook inschrijven. Warm aanbevolen! 

• Via zelfstudie op Blackboard  
Surf hiervoor naar blackboard.pxl.be, log in met je nummer (12…) en het paswoord dat je kreeg. Het 
materiaal vind je in de cursus ‘Departementale communicatie voor STUDENTEN’ onder de knop ‘na 
de instaptoetsen’. 
 
MEER INFO? 
• www.onderwijskiezer.be > instaptoets lerarenopleiding 
• http://www.pxl.be/opfrissingscursussen 
 
 
Vragen, twijfels? Mail me gerust!  

Met vriendelijke groet 
Alida Pierards 
________________________________________ 
Alida Pierards 
Opleidingshoofd kleuteronderwijs en lector taal 
gsm + 32 488 35 45 89 
e-mail: alida.pierards@pxl.be 
 

 
Vildersstraat 5, B-3500 Hasselt - tel. +32 11 77 50 62 
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