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Groots in het klein!
Wat zoeken wij?
Een enthousiaste LIO-student voor onze groep 6-7-8. Ook is er een LIO-plek
beschikbaar in groep 1-2 op de maandag en de dinsdag.
Wie zijn wij?
De Bernadetteschool in Zuidermeer is een kleine, maar groeiende school in
Zuidermeer. Onze ca. 65 leerlingen zijn verdeeld over verschillende groepen. Op de
Bernadetteschool wordt iedereen gezien. Naast dat wij hier leren voor school vinden
wij het ook heel belangrijk om te leren voor het leven.
De Bernadetteschool vindt veiligheid, structuur, een positief pedagogisch klimaat en
samenwerking heel belangrijk. In combinatie met moderne onderwijsmethodes
bieden wij ruimte om zoveel mogelijk uit onze leerlingen te halen. Ook de creatieve
talenten van kinderen benutten wij o.a. met techniek- muziek- drama-creatieve
lessen.
Op de Bernadetteschool wordt er in verschillende combinatiegroepen gewerkt.
Hierdoor is het voor ons mogelijk om ook groepsdoorbrekend te kunnen werken. In
de groep is veel aandacht voor elk kind; wij benutten de onderwijstijd met onze
leerlingen optimaal door o.a. te werken met dag- en weektaken.
Op de Bernadetteschool zorgen we goed voor de natuur. Sinds dit schooljaar zijn we
bezig met het uitwerken van onze visie op de natuurschool. Graag willen we onze
leerlingen leren dat er in en van de natuur ook veel te leren is.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en hun ouders zich thuis voelen binnen de
school en de ouderbetrokkenheid is dan ook groot.

Wij zijn een trotse school.
De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2019-2020:
Het lesgeven volgens het interactieve directe instructiemodel met coöperatieve
werkvormen
Werken met werkplannen, gericht op de groep en het individuele kind
Groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend werken
Het werken vanuit doelen
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student
een aandeel kan leveren:
Hoe kunnen wij groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend werken met onze
groepen?
Op welke manier kunnen wij schoolbreed werken vanuit doelen?
Hoe kunnen wij onze visie op de natuur verweven in ons dagelijks aanbod?
Wat kan de school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en
uitvoeren van het onderzoek:
De stagebegeleider begeleidt de student zo optimaal mogelijk. Ook de directie zal de
zaag scherp houden.

