Schoolprofiel St. Nicolaasschool 2020-2021
Wij zoeken iemand die:
● initiatieven kan nemen
● creatief is
● kan organiseren en improviseren
● kan samenwerken
Wij bieden de volgende LIO vacatures aan:
● Onderbouw(groep 1-2 of 3)
● Bovenbouw(groep 6-7-8)
Daar het formatieplan nog niet helemaal ingedeeld is, kunnen wij niet precies zeggen in welke groep
de stage plaatsvindt en welke leerkracht hierbij hoort.Voor alle uitstroomprofielen zijn
mogelijkheden.
De LIO-stagiair krijgt aan het einde van de stageperiode een geldelijke vergoeding.
Wie wij zijn?
De St. Nicolaasschool is een katholieke basisschool in
het dorp Nibbixwoud. We hebben een ruim
schoolgebouw, een mooie tuin en twee grote
speelplaatsen waar de kinderen zich naar hartenlust
kunnen uitleven.
In de loop van het schooljaar 2020 - 2021 komen er
ongeveer 230 leerlingen op school, verdeeld over 10
groepen. Wij vormen een hecht team dat houdt van
flink aanpakken en van plezier maken met elkaar.
Hoewel wij klassikaal werken, proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele
behoefte van ieder kind. Wij bieden alle leerstof op basisniveau aan.
Kinderen die meer aankunnen krijgen extra stof (verrijkingsstof), kinderen die zich de basisstof
moeizaam eigen maken, proberen wij de minimumdoelen te laten behalen. Doordat wij de
leerprestaties van onze kinderen nauwkeurig bijhouden, kunnen wij hen goed volgen in hun
ontwikkeling. We stemmen ons onderwijs hierop af en bieden snel
hulp wanneer een kind dit nodig heeft. In de groepen een tot en met
drie leren onze kinderen door te spelen en te ontdekken. Dit doen wij
door thematisch onderwijs te bieden. Ook leren wij kinderen vaardig
te worden in de digitale wereld. Hiermee oefenen wij in ons medialab.
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Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen leren samenwerken en zich verantwoordelijk voelen voor
zichzelf en de ander. Daarom werken wij al vanaf de onderbouw aan het ontwikkelen van deze
vaardigheden.
Heldere afspraken en de Kanjermethode helpen ons daarbij. In de kleutergroepen zitten jongste en
oudste kleuters bij elkaar.
Wat verwachten wij
Van een toekomstige student in opleiding verwachten we dat hij of zij bereid is zich, samen met de
groepsleerkracht, volledig voor de kinderen van zijn / haar groep in te zetten om er een hele fijne en
leerzame periode van te maken. Tevens verwachten wij dat zij zich openstellen voor alle aspecten
die het werken aan onze school met zich meebrengt. Naast het verlenen van assistentie wordt het
tonen van eigen initiatief en zelfstandigheid zeer op prijs gesteld.
De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling zijn:
-

Spelend en ontdekkend leren in de groepen 1 tot en met 3
Digitale geletterdheid in ons medialab en in de groepen
Lezen met plezier!
Muziek in de klas

Op welke wijze kunnen deze speerpunten gekoppeld worden aan de uitstroomprofielen van de
studenten:
In overleg met de student.
Onderzoeksvragen gekoppeld aan de schoolontwikkeling waarvoor de student een aandeel zou
kunnen leveren:
In overleg met de student kan een passende onderzoeksvraag geformuleerd worden. Mogelijkheden,
passend bij de huidige ontwikkeling van de school, zouden kunnen zijn:
-

Hoe zorgen we voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 met spelend en
ontdekkend leren als uitgangspunt?
Hoe zorgen we ervoor dat de (digitale) vaardigheden die kinderen opdoen in het medialab,
ook in de groepen terugkomen?
Hoe kunnen we door uitdagende en motiverende werkvormen het niveau van technisch lezen
omhoog brengen?

De school verwacht als bijdrage van de student met betrekking tot het onderzoek:
Inzet en betrokkenheid
Literatuurstudie
Inbreng van recent/nieuw materiaal/ideeën
Intensief overleg met de mentor en presentatie van de onderzoeksresultaten.
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Dit biedt de school de student aan begeleiding bij het opstellen en uitvoeren in de groep van het
onderzoek:
Deskundige begeleiding door een ervaren mentor. Ruimte om in de groep en binnen het team te
onderzoeken en uit te voeren.
Contact
Wij kijken er naar uit jou als LIO student te verwelkomen op onze mooie school!
Wanneer je nog meer over de school wilt weten kun je natuurlijk onze schoolgids lezen op
www.skowf.nl/nicolaas.
Je kunt ook contact opnemen met de directeur van de school:
Marloes Stuive, telefoon: 0229-571627 of
e-mail: directie.nicolaas@skowf.nl
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