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Schoolprofiel 2020-2021
Wat zoeken wij?
We hebben volgend schooljaar 3 LIO plekken beschikbaar in de onderbouw
(groep1-2),middenbouw (groep 3-6) en in de onderbouw (groep 1-2).
We zoeken enthousiaste LIO-stagiair(e)s die samen met het team vorm willen geven aan ons
onderwijs.
Wie wij zijn
De Jozefschool is een katholieke school. Naast basisonderwijs bieden wij ook plaats aan
peuterspeelzaal Duimelot. Verder is er voorschoolse opvang en zijn er naschoolse
activiteiten van de muziekschool. Wij maken samen met 22 andere scholen deel uit van de
Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland.
Organisatie
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 heeft de Jozefschool circa 370 leerlingen. Deze zijn
verdeeld over 16 groepen. Binnen ons team van leerkrachten hebben wij
onderwijsassistenten die dagelijks de leerkrachten ondersteunen met zorgleerlingen en
extra uitdaging bieden aan meerkunners.
Doelstellingen
Op de Jozefschool zijn wij bezig met het werken vanuit doelen. Wij vinden eigenaarschap van
kinderen heel belangrijk. De groepen 7 en 8 werken sterk vanuit doelen. De andere groepen
werken groepsdoorbroken. Samen met de Overhaal en Ieveling zijn wij bezig een nieuwe
school neer te zetten, die vernieuwend onderwijs gaat bieden.
Wij vinden talentontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. Hierbij is het van belang dat
kinderen de ruimte krijgen om zich zowel op cognitief als op creatief gebied te ontwikkelen.
ICT speelt een steeds prominentere rol binnen onze school. Wij werken volgens een ICT
beleidsplan waarbij we stap voor stap steeds meer ICT inzetten in de dagelijkse
onderwijspraktijk.

Wat maakt onze school bijzonder?
We zijn een Vreedzame school. Bij ons op school heerst er een positief klasklimaat waarin
elk kind de ruimte krijgt zichzelf te zijn en te ontplooien. Wij streven er naar een open en
vriendelijke school te zijn waar elk kind zich thuis kan voelen.
Wat zijn de speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2020-2021
✓ Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen.
✓ Doelgericht werken.
✓ Het signaleren van meerkunners en hoogbegaafden en het aanbod daarop
aanpassen.
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waarbij de student een aandeel
zou kunnen leveren:
Bovenstaande speerpunten 2020-2021 kunnen als uitgangspunt dienen voor het onderzoek
van de student.
Wat kan de school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van
het onderzoek?
Sparringsmogelijkheden met de mentor en ruimte om het uit te voeren in de praktijk.

