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De Overhaal Avenhorn
Wat zoeken wij?
Wij hebben volgend jaar plaats voor een LIO-student in groep 4-5-6. Als je interesse
hebt en je samen met ons team vorm wilt geven aan het onderwijs op de Overhaal,
dan kan je een reactie sturen naar de directie.
Wie wij zijn
Wij zijn een kleine basisschool gelegen aan de rand van het dorp Avenhorn. Op
De Overhaal werken we met een team, bestaande uit 11 personen. Na schooljaar
2020-2021 zullen we samen de Jozefschool (De Goorn) en de Ieveling een nieuw
schoolgebouw betrekken.
De organisatie van het onderwijs
In ons onderwijs spelen wij in op de mogelijkheden en talenten van onze
leerlingen. Wij doen dit in samenwerking met ouders, zodat onze leerlingen alle
kans krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven, die zij nodig hebben om
door te stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Wat maakt onze school bijzonder?
De Overhaal is een school waar leerlingen gezien en gehoord worden. Wij
beschikken over een bereidwillig, enthousiast en hardwerkend team.
We vinden het belangrijk dat leerlingen steeds meer verantwoordelijk worden voor
hun eigen ontwikkeling en betrekken hen en hun ouders zoveel mogelijk bij dit
proces. Ons motto is niet voor niets: Samen op pad, ieder z’n weg.
Op onze school bieden wij de leerlingen kwalitatief goed onderwijs in een rustige,
veilige en respectvolle omgeving. Wij besteden naast aandacht aan de
basisvaardigheden taal, spelling, (begrijpend) lezen en rekenen ook veel tijd aan
sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid en
motivatie van onze leerlingen.

Doelstellingen van de school
● We kijken naar en spelen in op de (onderwijs)behoeftes van onze leerlingen.
● Kinderen gaan met plezier naar school.
● We willen eruit halen wat erin zit en kijken daarbij naar de mogelijkheden en
denken in kansen.
● We willen onze leerlingen verantwoordelijkheid mee geven t.a.v. hun eigen
ontwikkeling en handelen.
Welke scholing volgt men momenteel?
● structureel inzetten bewegend leren
Schoolontwikkeling / plannen voor de toekomst.
● Bewegend leren een structurele plek geven binnen ons onderwijs.
● Leerlingen verantwoordelijkheid meegeven t.a.v. hun eigen leerproces.
● Inspelen op de brede ontwikkeling kijkend naar mogelijkheden en
talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders.
De onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waarbij de student
een aandeel zou kunnen leveren:
In overleg
De school verwacht als bijdrage van de student met betrekking tot het
onderzoek:
Werken vanuit de uitgangspunten van de school.
Het aandragen van ideeën en suggesties.
Enthousiasme en bereidwilligheid
Inzet, ijver, betrokkenheid en een open houding.
Wat kan de school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en
uitvoeren van het onderzoek:
Begeleiding; daar waar nodig suggesties en ideeën; persoonlijke ruimte

