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LIO-plaatsen
Wij hebben volgende plaats voor een LIO in de onder- en/of bovenbouw.
Groep 1/2
Groep 7/8

Onderwijs
Schoolgegevens
Aantal leerlingen per 1-10-2021 285 Prognose per 1-10-2022 290
Onderbouw 144 Aantal groepen 7
Bovenbouw 141 Aantal groepen 7
Aantal groepen 14

Directie / managementteam 2 Bouwcoördinatoren                           0
Intern begeleider(s) 1 Vakleerkracht(en)                              2
ICT-coördinator 1
Aantal groepsleerkrachten 25 LB-leerkrachten                                5

Onderwijskundig beleid

De Jozefschool is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar vanuit een katholieke
levensovertuiging. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het
individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept adaptief onderwijs.

Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun
ouders/verzorgers, tenzij de school de leerling geen passend onderwijs kan bieden omdat
de leerling niet valt binnen de grenzen van ons zorgprofiel.
Ook kinderen met een andere levensovertuiging zijn in dat kader welkom.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen
doorstromen naar een passend vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we
met name de vakken taal / lezen en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden
we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en
respectvolle burgers.

http://www.jozefschool-medemblik.nl
http://www.jozefschool-medemblik.nl


Onze kernwaarden:

Verwondering / Leren is groeien / Waardering en respect / Professionaliteit / Betrokkenheid

De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2022 2023 zijn:

(Met ingang van 1 februari begint de nieuwe directie van de school, zie boven. Mogelijk dat in
onderstaande lijst nog aanpassingen volgen)

● Executieve functies (vaardigheden ondersteuning).
● Borgen  rekenmethode Pluspunt.
● Werken met onderwijsplannen en blok voorbereidingen.
● Toetsing en analyse.
● Ontwikkeling begrijpend lezen.

Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student
een aandeel kan leveren:

● Inpassen en ontwikkelen aanbod voor close reading binnen het begrijpend lezen.
● Wereldoriëntatie

Wat kan de school de student aan begeleiding bieden bij het opstellen en
uitvoeren van het onderzoek:

- Goede begeleiding door mentor.
- Samenwerking met werkgroepen en talent coördinator en IB’er.
- Afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen.
- De student krijgt gelegenheid om dingen uit te proberen in de groepen.


