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Wat zoeken wij?
We zoeken twee enthousiaste LIO’ers voor de onderbouw en de bovenbouw, die samen met
ons vorm wil geven aan het onderwijs op de Bangert.
We willen ons richten op het uitwerken van een leerlijn kunstzinnige oriëntatie.
De inrichting van een cultuur lokaal, waar o.a. toneel en film een plek krijgen behoort tot 1
van de onderwerpen.
Als je interesse hebt om mee te denken hoe Kunstzinnige Oriëntatie, passend bij thema’s,
en bijvoorbeeld in de vorm van workshops gegeven kan worden, dan kun je contact
opnemen met de directie van de school.
Wie zijn wij?
De Bangertschool kun je vinden op de hoek Burgemeester Doumastraat – Hooijschuurstraat
in Andijk. De school is gelegen in een rustige buurt.
De leefsfeer van de buurt is duidelijk herkenbaar op school; een sfeer van rust, openheid en
zorg voor elkaar.
We werken met een team van 9 leerkrachten, een directeur en specialisten. En daarnaast
onderwijs ondersteunend personeel.
Op onze school zitten rond 130 leerlingen, verdeeld over 6 groepen.
Waar gaan we voor?
Basisschool De Bangert voor boeiend en bloeiend onderwijs
Wat maakt ons onderwijs boeiend?
Op De Bangert werken we samen in een veilige en gestructureerde
omgeving waar ieder kind zich zo veel mogelijk ontwikkelt op z’n
eigen niveau. De ontwikkeling betreft de sociaal emotionele
ontwikkeling, de creatieve en de cognitieve ontwikkeling.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
● interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
● onderwijs op maat geven: differentiëren
● gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)

●
●
●
●

een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
leerlingen zelfstandig (samen) laten werken
onderzoekend en ontwerpend leren
oog voor kunstzinnige oriëntatie

We gaan voor de brede ontwikkeling van elk kind. Naast de lessen in lezen, taal en rekenen
besteden we tijd aan de vakken gymnastiek, muziek, kunstzinnige oriëntatie en
wereldoriëntatie. Daarnaast organiseren we regelmatig schoolactiviteiten.
Hoe laten we de leerlingen bloeien?
Bij ons op school staat het welbevinden van het kind centraal. Leerlingen komen blij binnen
en gaan blij naar huis. Anders gaan we in gesprek met het kind en eventueel met de ouders.
Het team van De Bangert streeft ernaar dat leerlingen:
● met zorg met elkaar en de wereld omgaan
● een positief zelfbeeld ontwikkelen
● positief denken, voelen en doen
● zich aan afspraken houden
● betrouwbaar en eerlijk zijn
We werken met de Kanjertraining om de leerlingen te begeleiden bij hun sociaal emotionele
ontwikkeling.
De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2021-2022 zijn:
- Wetenschap en Technologie, onderzoekend en ontwerpend leren
- Inrichting Maaklokaal
- Vergroten van het eigenaarschap van leerlingen bij het eigen leerproces
- Kunstzinnige oriëntatie; inrichting Cultuurlokaal
- Engels
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student een
aandeel kan leveren:
In overleg met de student wordt een definitieve onderzoeksvraag opgesteld.
Wat kan de school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van
het onderzoek:
-

Goede begeleiding door ervaren mentor
Samenwerking binnen een team met professionele leerkrachten
Afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen

