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Wat zoeken wij?

Enthousiaste studenten die samen met ons vorm willen geven aan het onderwijs op
de Jozef & Mariaschool. Wij vragen 2 LIO studenten voor de midden- en bovenbouw.

Waar staan wij voor?

De Jozef & Mariaschool staat voor:
Ons onderwijs werkt toe naar leerlinggericht onderwijs waarbij de leerstof zoveel
mogelijk in samenhang wordt aangeboden. Dit houdt in: leerlingen werken aan hun
eigen portfolio (leerlijnen voor de basisvakken) en leren de wereld kennen via
thema’s. Binnen het thema worden de vakken wereldoriëntatie, de expressieve
vakken, techniek, ict en taal/begrijpend lezen zoveel mogelijk samengevoegd.
Kinderen doen hierbij zowel kennis als vaardigheden op.
Onze slogan is: Samen wereldwijs!

Wat is ons doel?

We willen dat onze leerlingen zich in brede zin en op eigen niveau blijven
ontwikkelen, zodat ze goed toegerust en vol vertrouwen naar het voortgezet
onderwijs doorstromen.

Wat zijn de kenmerken van onze school?

● We zijn een ‘vreedzame school’ en hebben een veilige en prettige sfeer in de
school. We werken met leerlingmediatoren, een leerlingenraad en
groepsvergaderingen. Er is veel aandacht voor democratie, burgerschap en
sociale omgang.

● Wij werken met het directe instructiemodel en elementen van het GIP model.
De kinderen werken steeds meer op eigen niveau, met een eigen portfolio. We
stimuleren de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid voor het leren.
Begeleiding vindt steeds meer plaats door het voeren van kindgesprekken.
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● De zorgstructuur is zo opgebouwd dat we kinderen zorg en begeleiding op
maat geven.

● We werken met Blink Wereld geïntegreerd, waarbij we alle relevante vakken
binnen 1 thema aanbieden. Zo wordt de samenhang in de lesstof duidelijk en
is er veel ruimte voor onderzoekend en coöperatief leren.

● Vanuit onze katholieke identiteit helpen wij kinderen bij het ontwikkelen van
een levensbeschouwelijke identiteit.

Wat zijn de speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2022-2023?

● Het doelgericht leren verder uitbreiden door schoolbreed met Breinhelden
(oefenen van de executieve vaardigheden) te gaan werken.

● Het verder ontwikkelen van ons thematisch onderwijs op het gebied van
samenhang, samen de wereld leren kennen en ontdekken. Het werken met
Blink Lezen hierbij verstevigen.

● Het eigenaarschap van de leerlingen bij het leren vergroten.

Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waarbij de student
een aandeel zou kunnen leveren:
Wat is de invloed van het werken met eigen leerlijnen op de motivatie en prestaties
van leerlingen?
Hoe kunnen we het thematisch onderwijs beter laten aansluiten op de brede
ontwikkeling van iedere leerling?
Hoe kunnen we de toetsing beter laten aansluiten bij het leerproces van het kind?
Wat is het effect van het werken met het programma Breinhelden op de executieve
vaardigheden van de kinderen?

Wat kan de school de student aan begeleiding bieden bij het opstellen en
uitvoeren in de groep van het onderzoek?
Ondersteuning en feedback, afstemming over voldoende leerrendement voor de
student.

Meer informatie?

● Over de school: zie website www.jozefenmaria.nl
● Over de school: Alet Groot, bereikbaar op telefoonnummer 0229-561493 of
● e-mail : directie.jozefenmaria@skowf.nl
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