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Basisschool Sint Lidwina
Trots zijn op het kleine is de weg naar het grote

Wat zoeken wij? Voor schooljaar 2021/2022 zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
nieuwsgierige LIO stagiair. Wij bieden een LIO stageplaats aan in de midden- en/of
bovenbouwgroep.
Schoolinformatie Basisschool Sint Lidwina is een kleine en tevens groeiende dorpsschool in
het hart van Zwaagdijk-West die momenteel bestaat uit 3 combinatiegroepen. De school is
onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO-WF). Op de Sint Lidwina
streven wij ernaar dat iedereen zich op onze school thuis voelt. Wij zijn een open katholieke
basisschool en iedereen is in principe welkom. Wij willen de kinderen niet alleen iets leren, wij
vinden het belangrijk dat zij zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en
positief gedrag en dat zij betrokken zijn bij hun onderwijsleerproces. We leren tenslotte niet
voor school, maar voor het leven.
Actuele ontwikkelingen De volgende ontwikkelpunten zullen in het
schooljaar 2021/2022 centraal staan:
●
●
●

Doelgericht werken
Onderzoekend en ontwerpend leren
Versterken basisvaardigheden taal - begrijpend- en technisch lezen

Onderzoeksthema’s Voor een LIO-student zijn er diverse onderzoeksrichtingen mogelijk.
Doelgericht werken:
●
●
●

eigenaarschap van kinderen vergroten
leren zichtbaar maken
ontwikkelen van executieve functies

Onderzoekend en Ontwerpend leren:
●
●
●
●

komen tot een goede onderzoeksvraag
onderzoeksvaardigheden van leerlingen en hoe kan daaraan gewerkt worden
het doen van onderzoek met leerlingen in de middenbouw
brug slaan tussen het doen van onderzoek en de benodigde informatievaardigheden

Versterken basisvaardigheden taal:
●
●

leesmotivatie en leesplezier vergroten
versterken aanbod technisch lezen
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Wat kan je van ons verwachten?
Een sfeervolle school met betrokken leerlingen en ouders. De Sint Lidwina bestaat uit een
hecht team waarvan je direct onderdeel van zal uitmaken. Je krijgt goede begeleiding door een
ervaren mentor met welke je ook de stage- en werkdagen zal afstemmen.
Wat verwachten wij van jou?
Toewijding en flexibiliteit en een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding met kritische
blik. Verder zien we graag dat je initiatief neemt en zelf ook graag eigenaar wilt zijn van je
ontwikkeling. Je vraagt zelf ook om hulp en feedback.
Enthousiast?
Wil je meer weten over deze fijne dorpsschool en de mogelijkheden voor jou als LIO student?
Lees gerust verder op onze website of neem contact met ons op. Dan lichten we het een en
ander graag toe. Contact opnemen kan ook via directie.sintlidwina@skowf.nl
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