
 

Brief voor de studenten van de opleiding leraar lager onderwijs – avondtraject  

 
Welkom in de opleiding! 
 
Bij inschrijving ontving je al het ‘Startboek’ van de hogeschool met daarin heel wat 
informatie. Bewaar het goed zodat je het tijdens het academiejaar kan raadplegen 
als je het nodig hebt. Hoewel je er al veel antwoorden vindt, willen we je met deze 
brief over enkele andere zaken informeren die specifiek gelden voor de opleiding 
leraar lager onderwijs.  
 
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 ‘LLO’ (leraar lager onderwijs). Wie ’s 
avonds de lessen volgt, zal vooral de afkorting ‘LLW’ (leraar lager onderwijs 
werktraject) 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 18.30 en 21.00 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 ICT-sessie. Laat je even weten of je er dan bij kan zijn via deze link? 
Je ontvangt enkele dagen vooraf nog een uitnodiging. 

Raak je er écht niet op de introductieavond? 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. 
Maandagavond 19 september staan we trouwens op de campus klaar om alle 
studenten op te vangen die niet precies weten waar ze verwacht worden.  

 

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.  
  

https://forms.office.com/r/M2Abvpp9FL
https://forms.office.com/r/mGwptKVXu4


 

 
Handboeken 
Je kan online je handboeken voor het eerste semester bestellen via de bookshop. In 
het startboek vind je de precieze datum en de manier van werken.  
Koop je je boeken liever tweedehands? Dat kan. Heel wat studenten verkopen hun 
boeken via stubooks.be of onze facebookgroep (PXL lager onderwijs). Controleer 
goed of het handboek dat zij gebruikten ook het komende jaar in de boekenlijst staat.  

 

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 de planner en een link 
op de volgende pagina’s. 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 vanaf 10 juli in de algemene Blackboardcursus 
‘Departementale communicatie voor STUDENTEN’ onder de knop ‘na 
de instaptoetsen’. Die vind je door te surfen naar blackboard.pxl.be en 
dan op deze link te klikken.  

 
MEER INFO? 
• www.onderwijskiezer.be > instaptoets lerarenopleiding 
• http://www.pxl.be/opfrissingscursussen 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onderwijskiezer.be%2F&data=04%7C01%7CEls.Huygens%40PXL.BE%7C517b47c5a5fd4aea52c908d9614ccd53%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637647804822963662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hbf%2BBCQJfOFDgB4c2uxIQR0GQ6lluELGgBOc2azpOEI%3D&reserved=0
mailto:instaptoetseducation@pxl.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onderwijskiezer.be%2F&data=04%7C01%7CEls.Huygens%40PXL.BE%7C517b47c5a5fd4aea52c908d9614ccd53%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637647804822973621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t21uk2V8dszd1YprZIP32L7eSlPHHjcVd06m9y6Lpmg%3D&reserved=0
http://www.pxl.be/opfrissingscursussen


 
 
 

OPFRISSINGSCURSUSSEN - PXL-EDUCATION - SEPTEMBER 2022 

DATUM UUR 
ICT 

(GRADUAATS- EN 
BACHELORSTUDENTEN) 

LEERHOUDING 
(GRADUAATS- EN 

BACHELORSTUDENTEN) 

NEDERLANDS 
(GRADUAATS- EN 

BACHELORSTUDENTEN) 
FRANS  

(ENKEL LAGER ONDERWIJS) 
WISKUNDE 

(ENKEL LAGER ONDERWIJS) 

Woensdag 
07/09/2022 

9.30-10.30  
Basis ICT sessie 1 
 

    

10.45-11.45 

11.45-12.45 

13.45-14.45  
Basis ICT sessie 2 
 

14.45-15.45 
15.45-16.45 

Donderdag 
08/09/2022 

8.30-9.30  

 

Woordenschat 
(link naar instaptoets: ‘leesbegrip: 
informatie begrijpen’ + ‘luisterbegrip’) 

Taalbad Frans – 
Opfrissend!  
(2 volledige dagen) 

 

9.30-10.30 

10.45-11.45 De spelling van het werkwoord 
(link naar instaptoets: ‘correct 
taalgebruik’) 11.45-12.45 

13.45-14.45 Hoe een cursus studeren in 
het hoger onderwijs? 
(link naar instaptoets: component  
“verwerking”) 

 
14.45-15.45 

Maandag 
12/09/2022 

8.30-9.30  

 

Woordleer 
(interessant ter versterking van elk 
onderdeel) 

Taalbad Frans – 
Opfrissend!  
(2 volledige dagen) 

 

9.30-10.30 
 
 10.45-11.45 Zinsleer 

(interessant ter versterking van elk 
onderdeel) 11.45-12.45 

13.45-14.45 
 
 

Hoe actief les volgen in het 
hoger onderwijs? 
(link naar instaptoets: componenten 
“sturing’ en ‘motivatie”) 

 
14.45-15.45 



 

 

 

DATUM UUR 
ICT 

(GRADUAATS- EN 
BACHELORSTUDENTEN) 

LEERHOUDING 
(GRADUAATS- EN 

BACHELORSTUDENTEN) 

NEDERLANDS 
(GRADUAATS- EN 

BACHELORSTUDENTEN) 
FRANS  

(ENKEL LAGER ONDERWIJS) 
WISKUNDE 

(ENKEL LAGER ONDERWIJS) 

Dinsdag 
13/09/2022 

8.30-9.30  

 

Algemene spellingsregels 
(link naar instaptoets: ‘correct 
taalgebruik’) 

 

Meetkunde 
9.30-10.30 
10.45-11.45 Begrijpend lezen en 

presenteren 
(link naar instaptoets: ‘leesbegrip: 
informatie begrijpen’) 

Metend rekenen 
11.45-12.45 

13.45-14.45 
 

 
Bewerkingen 
 14.45-15.45 

Woensdag 
14/09/2022 

8.30-9.30  

 

Zakelijke teksten schrijven   
(link naar instaptoets: ‘leesbegrip: 
informatie ordenen en beoordelen’) 

 

Getallenkennis 
9.30-10.30 

 
 10.45-11.45 

Vraagstukken 
11.45-12.45 
13.45-14.45  

Basis ICT sessie 3 
 

  14.45-15.45 
15.45-16.45 

 
Meer info en/of inschrijven: http://www.pxl.be/opfrissingscursussen 

 

 

http://www.pxl.be/opfrissingscursussen

