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Schoolprofiel 2020 – 2021
Wat zoeken wij?
Er is volgend schooljaar plaats voor twee enthousiaste LIO studenten. Het is op dit moment nog niet
mogelijk om aan te geven in welke groep dit zal zijn.
Op de Maria-Bernadette school:
Wil iedereen werken aan de kwaliteit van de school. Kunnen dingen beter, dan doen we dat! Jaarlijks
worden schoolzaken geëvalueerd.
Door samenwerking van team, ouderraad en medezeggenschapsraad worden de schoolactiviteiten
goed neergezet. Collegialiteit staat hoog in het vaandel.
Worden goede afspraken en regels gehanteerd en nageleefd.
Wordt in elke groep Kanjertraining gegeven door leerkrachten die hiervoor gecertificeerd zijn.
Wordt het pestprotocol gehanteerd. Pesters krijgen geen kans om dit steeds maar te blijven doen.
Dit accepteren we niet.
Wordt aan kinderen die dit nodig hebben faalangstreductietraining gegeven.
Wordt meegewerkt aan de pilot Thuisnabij Onderwijs. In samenwerking met het Speciaal Basis
Onderwijs wordt het welzijn van zorgleerlingen bij ons op school verhoogd.
Wordt jaarlijks door elke groep een museum bezocht (Van Oudtheidkamer tot Zuiderzeemuseum).
Worden leerlingvergaderingen gehouden, waarin leerlingen kunnen meedenken en –praten over
school-onderwerpen.
Wordt om de twee jaar een activiteitendag gehouden. Op deze gezellige dag staat de school open
voor iedereen.
Leiden leerlingen op de open middag potentiële ouders rond in hun school. Het is immers ook hun
school.
Zorgen we ervoor dat we met elkaar het mooie gebouw netjes houden.
Is een voetbalkooi en een klimwand die door de leerlingen bij elkaar is gebracht. Met de opbrengst
van de vorige activiteitendagen en de sponsorlopen hebben we dit kunnen betalen.

Wordt elk jaar in alle groepen een kerstviering en kerstmaaltijd gehouden.
Sluiten we de laatste schooldag af met een viering in de Sint Martinuskerk.
De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2020-2021 zijn :
*Snappet in de groepen 4 t/m 8
* Digitale geletterdheid

Onderzoeksvragen gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student een aandeel kan
leveren:
*Hoe kunnen de aanwezige materialen voor meerkunners het beste worden ingezet in de groepen?
*Hoe kan Snappet goed effectief geïmplementeerd worden in de onderbouw?
*Is wat wij aanbieden m.b.t. digitale geletterdheid voldoende?
De school verwacht als bijdrage van de student met betrekking tot het onderzoek:
* Het onderzoek sluit aan op het gekozen verbetertraject (zie speerpunten en /of
schoolontwikkeling)
De school biedt de student begeleiding aan bij het opstellen en uitvoeren in de groep van het
onderzoek:
*Goede begeleiding door ervaren mentor
*Mogelijke samenwerking met andere groepen
*Afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen

