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Wat zoeken wij?
We zoeken voor het schooljaar 2020-2021 een LIO-stagiair voor groep 3/4. Jouw
sollicitatie kun je sturen naar de directie van de school.
De school
De St. Jozefschool is een school van rond de honderd leerlingen. De school is
gevestigd in een multifunctioneel gebouw en staat midden in het groene dorp
Zwaagdijk Oost. Door de kleinschaligheid van onze school hebben we veel contact
met ouders en leerlingen. Onze school heeft de zorg goed op orde. Er wordt bewust
tijd vrij gemaakt voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben wat betreft
lezen, rekenen en ook andere vakken. Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen is veel aandacht. Met de methode Leefstijl leren onze leerlingen
hoe je respectvol omgaat met elkaar én vergroten ze tevens het eigen
zelfvertrouwen. Als kinderen vastlopen, maken we daarom regelmatig gebruik van de
methode Kids' Skills. We gaan uit van waar kinderen goed in zijn en zetten deze
kwaliteiten in om hun problemen op te lossen. Ons doel is het maximale uit kinderen
te halen en ze tegelijkertijd terug te kunnen laten kijken op een fijne schooltijd. Een
kind is meer dan taal en rekenen. Het kind als persoon staat daarom voorop.
Waar de school voor staat
Voor de leerlingen moet de St. Jozefschool een plek zijn waar ze zich thuis voelen.
Het welzijn van de kinderen is voor ons basis voor de ontwikkeling in brede zin, met
speciale aandacht voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Wij nemen de ouders van onze leerlingen serieus. Een open houding en regelmatige
contacten gecombineerd met laagdrempeligheid moeten de betrokkenheid van
ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en bij onderwijs ondersteunende
activiteiten bevorderen. In het begin van het schooljaar kiezen we daarom bewust

voor het organiseren van startgesprekken met alle ouders. Verder zijn er in door het
hele jaar heen geplande momenten waarin ouders en directie elkaar informeel
ontmoeten en discussiëren over een onderwijskundig onderwerp.
Op de St. Jozefschool wordt gewerkt vanuit christelijke normen en waarden met een
tolerante katholieke levenshouding en een positief mensbeeld als basis. Het geven
van levensbeschouwelijk onderwijs is een belangrijke pijler van onze identiteit. Op
onze school worden de kerkelijke feesten gevierd zoals de Advent, Kerst en Pasen
en wordt aandacht besteed aan de eerste heilige communie.
Onze leerlingen moeten zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. Een
goede en rustige (werksfeer is hierbij in onze visie essentieel. Aandacht voor ieder
kind en een positieve houding moeten er voor zorgen dat de kinderen met plezier
naar school komen. Omdat we met combinatiegroepen draaien werken we uitgebreid
en doelbewust aan de zelfstandigheid van onze leerlingen.
In ons onderwijsaanbod streven we naar maatwerk voor onze leerlingen en bereiden
we ze met behulp van eigentijds onderwijs, een uitdagende leeromgeving en
moderne leermiddelen voor op hun toekomstige plaats in de maatschappij. Samen
leren is voor ons een kernvoorwaarde.
De communicatie tussen alle betrokkenen dient open, direct, realistisch en respectvol
te zijn. De St Jozefschool is zich bewust van zijn positie de gemeenschap Zwaagdijk.
Hierin spelen we een rol den die rol willen we blijven vervullen. Ook vinden we het
van belang om, middels korte lijnen, contacten te onderhouden met regionale
voorzieningen, scholen voor voortgezet onderwijs, opleidingscentra, enz.
De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2020-2021 zijn
- invoeren van een nieuwe WO methode
- eigenaarschap van de leerlingen t.a.v. hun eigen leerproces
- onderzoeken waar en hoe we ons onderwijs verder kunnen personaliseren
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student
een aandeel kan leveren:
Hoe vergroten we het eigenaarschap van onze leerlingen
Hoe organiseren we ons onderwijs dusdanig dat leerlingen optimaal op maat kunnen
leren
Wat kan de school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en
uitvoeren van het onderzoek:
Goede begeleiding door ervaren mentor
Afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen

Maximale groei en
ontwikkeling
Positieve waardering
Samenwerken met een ieder
Kwaliteit van onderwijs
Zelfvertrouwen in eigen
kunnen

