Gelukkig laten groeien!

Missie: Voor de samenleving van morgen en de leerlingen van nu geven wij het beste
onderwijs.
Voor schooljaar 2020 - 2021 hebben wij de vacatures voor LIO stagiaires in meerdere
groepen. In ieder geval in groep 1-2 en 7-8 en een van de middenbouwgroepen. In overleg
kun je aangeven welke groep jouw voorkeur heeft. De onderzoeksvraag stemmen we af met
de student, gekoppeld aan de schoolontwikkeling.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken studenten die
- Met glinsterende ogen kinderen gelukkig laat groeien
- Zich medeverantwoordelijk voelen en een actieve houding hebben ten aanzien van de
organisatie en de activiteiten op onze school
- Een eigen inbreng, planning en een zelfstandige houding hebben
- Zich willen ontwikkelen tot een leerkracht van de 21e eeuw (toekomstgericht)
- Een bijdrage levert aan hoogwaardig en betekenisvol onderwijs
Wat bieden wij jou:
- Goede begeleiding door een ervaren mentor
- Een professioneel positief waarderend schoolklimaat
- Mogelijke samenwerking met parallelgroepen
- Afstemming met mentor m.b.t. werk - stagedagen
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht
Wat maakt onze school bijzonder:
De Bonifatius is een school waar leerlingen en leerkrachten in een gezonde omgeving
uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is uniek en wil leren. Leren is
een sociaal proces. We hechten
veel waarde aan een goede sfeer
en streven naar een school waar
ieder kind zichzelf kan ontwikkelen
en thuis kan voelen. De
Kanjertraining speelt hierin een
grote rol. We handelen vanuit de
kernwaarden:
✓ vertrouwen
✓ betrokkenheid
✓ samenwerking
Voor meer informatie zie:
Klik hier.

Gelukkig laten groeien!

Schoolontwikkeling.
In het kader van toekomstgericht onderwijs is het team afgelopen schooljaar op bezoek
geweest bij een aantal “vernieuwingsscholen” in het land. We hebben veel inspiratie
opgedaan en zijn op zoek naar de mogelijkheden om ons onderwijs te vernieuwen. De
implementatie van de Noordwijkse Methode (thematisch onderwijs) en de focus op slim inzet
van ICT (inzet van NOA, onze Robot) conform onze visie op digitale geletterdheid zijn
belangrijke uitgangspunten van de schoolontwikkeling.
Speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2020 -2021:
1.

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker in het onderwijs.
- Ontwikkeling van de visie op adaptief leren
- De ontwikkeling van mediawijze leerlingen in groep 1-2 en/of 5-8?
- Onderzoek naar de inzet van de leerlijn programmeren
2. Onderzoekend & Ontdekkend leren
Hoe stimuleer je een onderzoekende nieuwsgierige houding?
3. Van rapport naar (rap)Portfolio
Op welke wijze kan hier inhoud en vorm aan gegeven worden met inzet van de
kindgesprekken?
4. Ontwikkeling leerpleinen
Groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken.

Onderzoeksthema’s gekoppeld schoolontwikkeling:
-

Zie boven, natuurlijk behoort een ander onderzoeksthema tot de mogelijkheden. In
overleg is veel mogelijk als het bij de schoolontwikkeling past.
De LIO-stagiair krijgt conform SKOWF beleid aan het einde van de stageperiode een
geldelijke vergoeding.

Wij zijn benieuwd naar jouw bijdrage!
Adresgegevens
www.bonifatiusspanbroek.nl
Heb je belangstelling? Wij zien je sollicitatiebrief en CV graag tegemoet!
directie.bonifatius@skowf.nl (directeur Rein Swart)
bart.klaver@skowf.nl (stagecoördinator)

