STAGEVERSLAG INITIATOR
1.

ASSISTEREN OP EEN ACTIVITEIT VAN TENNIS VLAANDEREN (4U)

1.1. CHECKLIST




Evenementen voor stage initiator:
o Feest van Kastaar (april)
o Feest van de Jeugd (september)
o Occasioneel ander evenement mogelijk: voor meer info, contacteer trainers@tennisvlaanderen.be
Inschrijven via: https://www.tennisvlaanderen.be/kalender?functionType=3&functionTypeFunction=4339950&courseType=5&sortColumn=startDate&sortOrder=ASCENDING#hash_results

1.2. STRUCTUUR VERSLAG ACTIVITEIT TENNIS VLAANDEREN
 Gegevens van de stage-activiteit:
o Datum + locatie
o Naam evenement
 Kritische reflectie op de stage:
o Functie op evenement
o Wat vond je goed (qua organisatie, beleving, kwaliteit van de activiteit, etc)?
o Wat kon beter?
o Wat neem ik mee naar het lesgeven op de club?

2.

TRAININGSSTAGE

2.1. CHECKLIST





Algemene omschrijving:
o 2 x 4u stage:

2 verschillende lessenreeksen / clubs
•
1 reeks van 4u stage op eigen club o.l.v. stagementor
•
1 reeks van 4u stage op externe club* o.l.v. andere trainer

De begeleidende trainers zijn gediplomeerd met min. 5 jaar ervaring (min. niveau Instructeur B)

De stage wordt gedaan op niveau KidsTennis Blauw of Rood

Binnen 1 reeks van 4u wordt dezelfde groep gevolgd  4 opeenvolgende dagen i.f.v. progressie
o Elk blok van 4u wordt als volgt ingedeeld:

Les 1: observatie

Les 2: observatie + 1 oefening zelf lesgeven

Les 3: zelf lesgeven

Les 4: zelf lesgeven
o Per blok van 4u maak je een apart verslag
o Noteer per les telkens de datum + locatie (club) van de stagetraining.
Omschrijving van taken per les: zie volgende pagina
Bewijsformulier trainingsstage invullen en laten ondertekenen door stagebegeleider (apart doc. intern en extern)

*Selectievoorwaarden externe club:
 Minimum top-30 Jeugdfonds OF label 'Jeugdvriendelijke Tennisclub met Erkende Tennisschool'
 Indien je de volledige stage op eigen club afwerkt (cf. selectievoorwaarden), werk je eveneens met twee groepen telkens gespreid over 4 dagen – en maak je per groep een apart stageverslag.
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2.2. STRUCTUUR VERSLAG TRAININGSSTAGE
Les

Taak
Observatie:


Les 1



Maak een inventaris van de oefenstof en de didactische werkvormen die de trainer gebruikt; noteer
per oefening volgende zaken:
GS / leervorm / oefenvorm / spelvorm / wedstrijdvorm
Doel van de oefening
Opbouw oefening (progressies en specifieke aandachtspunten)
Maak een spelersprofiel op voor 1 speler. Gebruik hiervoor de referentiefiches Blauw 1, Blauw 2, Rood
1, Rood 2 (afhankelijk van niveau speler)
Observeer de trainer i.f.v. aanpak foutenverbetering. Wat doet/zegt de trainer m.b.t. remediëring
balgedrag/ technisch item, differentiatie, individuele accenten, gebruik kernwoorden?

Observatie:


Les 2

Meten van concept lukken (i.f.v. correcte uitdaging): tijdens verschillende werkvormen (leervorm,
oefenvorm, spelvorm, wedstrijdvorm), meet je het percentage dat de speler(s) lukken om de situatie
te spelen (bijv. in Blauw 1 ‘lukken in over en in spelen’). Richtlijnen zijn:
Leervorm: 50% tot 70%
Oefenvorm: 70% tot 80%
Spel- en wedstrijdvorm: 80% tot 90%

Lesgeven:


Les 3

Les 4

Lesgeven:


Lesgeven:


1 oefening volledig uitwerken (instructie, organiseren en begeleiden). In stageverslag neem je
volgende zaken op:
Lesvoorbereiding van de oefening
Feedback stagementor
Eigen kritische reflectie op oefening
Volledige les uitwerken en geven. In stageverslag neem je volgende zaken op:
Volledige lesvoorbereiding
Feedback stagementor
Eigen kritische reflectie per oefening en op geheel van de les
Volledige les uitwerken en geven. In stageverslag neem je volgende zaken op:
Volledige lesvoorbereiding
Feedback stagementor
Eigen kritische reflectie per oefening en op geheel van de les

Reflectie op 4u stage: voeg in stageverslag een paragraaf toe waarin je beknopt en kritisch terugblikt op de 4u
stage in zijn geheel. Wat vond je goed en wat kon beter? Wat nam je mee uit observatiestage naar lesgeefstage?
Welke drie actiepunten neem je mee vanuit lesgeefstage naar lesgeven op de club?

3.

INDIENEN STAGEVERSLAG
 Na afronding van alle activiteiten stuur je een e-mail naar trainers@tennisvlaanderen.be met volgende 3 bijlagen:
•
1 stageverslag met de rapportering van de verschillende stage-onderdelen
o Assistentie op een activiteit van Tennis Vlaanderen (4u)
o Trainingsstage (8u)

Eigen club (4u)

Externe club (4u)
•
2 stagebeoordelingsformulieren voor interne en externe stage (zie www.tennisvlaanderen.be/initiator)
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