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Groots in het klein!
Wat zoeken wij?
Wij zoeken een gemotiveerde en gedreven LIO-student voor de onderbouw en één voor
de bovenbouw.
Wie zijn wij?
De Bernadetteschool in Zuidermeer is een van de 23 scholen van stichting SKO
West-Friesland.
De Bernadetteschool staat voor leren van en met elkaar, leren vanuit de natuur,
veiligheid en een positief pedagogisch klimaat. Wij bieden onze leerlingen, leerkrachten
en ouders ruimte om het beste uit zichzelf te halen.
Centraal op school staat het verder vormgeven van onze visie: De Bernadetteschool is
een natuurschool. De natuur is een vast onderdeel van ons dagelijks leren. De lessen
worden zoveel mogelijk in elkaar verweven om ze betekenisvol te laten zijn. Er worden
keuzes gemaakt in het aanbod dat past bij de groep of het individu. De winkel is een vast
onderdeel van onze school en wordt ingezet bij de lesactiviteiten.
Op de Bernadetteschool wordt er in vier combinatiegroepen gewerkt.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en hun ouders zich thuis voelen binnen de
school, de ouderbetrokkenheid is dan ook groot.

De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2020-2021:
Het verder vormgeven van onze visie op de natuurschool en deze samen laten vloeien met
de dagelijkse onderwijspraktijk.
Het verder ontwikkelen van de doorgaande lijn door de gehele school op het gebied van
klassenmanagement, ondersteuning, afstemming en aanbod.
Werken naar doelgericht werken op het gebied van spelling en rekenen.
Starten met de nieuwe methode en werkwijze voor ons rekenonderwijs waarbij onze visie
centraal staat.
Bewegend leren verder ontwikkelen waarbij ook buitenlessen worden gegeven.
Verder ontwikkelen van digitale vaardigheden van leerkrachten en leerlingen.
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student
een aandeel kan leveren:
Hoe kunnen wij onze tuin en omgeving optimaal inzetten om de visie op de natuurschool
stevig op de kaart te zetten?
Hoe kunnen wij ICT inzetten bij de visie op de natuurschool?
Hoe kunnen wij optimaal doelgericht werken in combinatiegroepen?
Wat kan de school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en
uitvoeren van het onderzoek:
De stagebegeleider begeleidt de student zo optimaal mogelijk. Ook de directie zal een
ondersteunende rol hebben.

