Schoolprofiel 2018-2019
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland roept sollicitanten op voor de
vacature LIO-stagiair op basisschool ’t Ruimteschip te Opmeer.
Voor het
● groep
● groep
● groep

schooljaar 2018-2019 hebben wij vacatures in
8
7
3-4 (dit in overleg)

Wij zoeken studenten die
● zich gedurende het hele schooljaar medeverantwoordelijk voelen voor een groep kinderen,
met alle extra activiteiten en vragen die daarbij horen.
● deel willen uitmaken van ons team en betrokken willen zijn bij alle aspecten van een actief
schoolteam.
Studenten krijgen de mogelijkheid om met een goede begeleiding zelfstandig voor de groep te
staan en een afstudeerproject te schrijven. Speerpunten zullen het komende schooljaar o.a.
de verdere ontwikkeling van het werken met onderzoeksvragen zijn, het borgen van
muziekonderwijs en het onderzoek naar 21th Century Skills op ’t Ruimteschip.
Eigen onderwerpen voor een onderzoek, mits toepasbaar in onze dagelijkse praktijk, zijn altijd
bespreekbaar
Wat bieden wij?
● Een school met enthousiaste kinderen, moderne lesmethodes, een grote betrokkenheid van
ouders en een ervaren en gedreven team van leerkrachten. In iedere groep wordt het
digibord actief ingezet, kinderen werken veel op computers en chromebooks.
● Uitgaande van onze missie “ ’t Ruimteschip, waar het kind de ruimte krijgt” zijn de
volgende kernbegrippen belangrijk in ons onderwijs: Talenten, Openheid, Samen, Kwaliteit.
● Speerpunten in ons onderwijs zijn: Vreedzame School, coöperatief leren, meervoudige
intelligentie, onderzoekend leren, zelfstandig werken, inspelen op actualiteit, veel extra
begeleiding voor zorgkinderen, aandacht voor (hoog-)begaafdheid / meerkunners, aandacht
voor individuele vragen van kinderen.
● De school kent een groot aantal gespecialiseerde leerkrachten die graag hun deskundigheid
willen delen: een Remedial Teacher, een Intern Begeleider, een Talentcoach, een
Rekencoördinator, een ICT-coördinator / I-coach.
De LIO-stagiair krijgt conform SKOWF beleid aan het einde van de stageperiode een geldelijke
vergoeding.
Meer informatie
● Over de school: zie website www.bsruimteschip.nl
● Over de vacature en de school: Ton Koelemeijer (schoolcoördinator) of Rein Swart
(directeur van de school), beiden bereikbaar op telefoonnummer 0226 352552 of per e-mail
directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl

De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2018-2019
We zijn op school bezig met het voortdurend ontwikkelen van werken rond Meervoudige
Intelligenties en Coöperatief Leren. Voor het werken rond Meervoudige Intelligenties hebben we
zelf een aantal werkvormen waar we mee werken. We noemen dan o.a. MIK-uur (Meervoudige
Intelligentie Keuze-uur), Breinkabinet en breinkabinet in de klas. Voor meer informatie: op de
website staat de Schoolgids met in hoofdstuk 4 het hoofdstuk “Wat vinden wij belangrijk?” en
onze visie.
Ook hebben we een beleidsplan Hoogbegaafdheid opgesteld. De Talentcoach, een van de
gespecialiseerde leerkrachten, begeleidt de kinderen én de leerkrachten bij de uitvoering van dit
beleidsplan. Meer kunnen is op ‘t Ruimteschip een uitdaging.
Uitgaande van het vragende kind proberen we ons onderwijs ook vorm te geven aan de hand
van het model “Cyclus van onderzoeksvragen”, waarmee we kinderen onderzoek willen laten
doen rond onderwerpen die bij hen leven, rond vragen die zij stellen bij onderwerpen uit de
zaakvakken. Onze zaakvakmethodes zijn bewust gekozen bij dit model. We zijn een school dus
die steeds in beweging is, zoals bij een Ruimteschip hoort.
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student een
aandeel kan leveren:
Een van de mogelijkheden is dat studenten zich willen richten op het verder uitbouwen van het
werken met onderzoeksvragen (gekoppeld aan bijvoorbeeld zaakvakken, wetenschap en
techniek of meerkunners). We zijn ook aan het onderzoeken op welke manier we invulling geven
aan de 21th Century Skills.
Ook het meedenken in het verder uitbouwen van onze visie op muziekonderwijs is een van de
speerpunten volgend schooljaar.
Dit schooljaar zijn we gestart met kindgesprekken in alle groepen, we willen volgend schooljaar
kijken hoe we eigenaarschap van kinderen verder kunnen ontwikkelen.
Omdat we onze jaarplanning nog definitief moeten uitwerken, kunnen er in de planning van het
SchoolOntwikkelPlan nog aanpassingen worden gedaan. Eigen inbreng van studenten bij een
onderzoeksthema zijn altijd bespreekbaar, mist inpasbaar in de schoolpraktijk van ‘t
Ruimteschip.
Dit kan de school de student aan begeleiding bieden bij het opstellen en uitvoeren van
het onderzoek:
De studenten kunnen aan de slag in groep 3-4, groep 7 of groep 8. De begeleiding is in handen
van een ervaren coach. Naast een inbreng van de coach is eigen planning en een zelfstandige
houding heel belangrijk.
We verwachten van de student een actieve houding ten aanzien van het hele schoolgebeuren,
niet alleen in de groep. Bij ons ben je lid van het team. Je krijgt er een schat aan ervaringen,
positieve energie van geweldige kinderen en gezellige collega’s voor terug.
Schriftelijke reacties kunnen per e-mail worden gestuurd aan
directie.ruimteschip@skowestfriesland

