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Wat zoeken wij?
Volgend schooljaar hebben wij plaats voor een LIO in een midden- of bovenbouwgroep. Als je
interesse hebt en je samen met ons team vorm wilt geven aan het onderwijs op de Hieronymusschool,
dan hopen we op een reactie.

SAMEN JOUW TOEKOMST ONTDEKKEN!

De Hieronymusschool is een fijne, eigentijdse school, waar ieder kind en iedere ouder/verzorger gekend

en gezien wordt. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten werken samen aan goed onderwijs voor

de kinderen in een stimulerende en inspirerende omgeving.

Wij geloven dat ieder kind kan uitblinken als het op de juiste manier wordt gestimuleerd. Als kinderen in

groepsverband worden uitgedaagd om samen tot creatieve oplossingen te komen, ontdekken zij waar

hun eigen talenten liggen.

De Hieronymusschool helpt kinderen om samen hun talenten te ontwikkelen tot vaardig-

heden waar de 21ste eeuw om vraagt. Zodat zij goed voorbereid en vol vertrouwen de toekomst

tegemoet kunnen treden!

Wat maakt de Hieronymusschool bijzonder?

● Samenwerken en onderzoekend leren staan centraal

● Veel aandacht voor zelfstandigheid en sociale weerbaarheid

● Optimaal voorbereid op de (digitale) toekomst



Oog voor ieder kind

Wij stemmen ons onderwijs af op de individuele mogelijkheden van de kinderen. Ieder kind mag zichzelf

zijn en krijgt de persoonlijke aandacht die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Onze leerlingen

leren zelfstandig en onderzoekend werken vanuit een stevige basis in de kernvakken taal, begrijpend

lezen, rekenen, spelling en schrijven. Daarnaast leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen

leerproces en is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen leren en ontwikkelen zich optimaal als ze actief en betrokken zijn. Daarom werken we op de

Hieronymusschool met een onderzoekende vorm van leren waarbij kinderen zelf creatieve oplossingen

leren bedenken. Kinderen leren dat samenwerken noodzakelijk is om tot een goede doordachte

oplossing te komen. Deze onderwijsmethode stimuleert kinderen om nieuwsgierig, kritisch en creatief te

zijn. Zo leren zij de vaardigheden die zij nodig hebben in de moderne maatschappij. Onderzoekend en

ontwerpend leren wordt voornamelijk ingezet tijdens de thema’s bij wereldoriëntatie.

Klaar voor de maatschappij van morgen!

Voor een succesvolle deelname aan de moderne maatschappij zijn een aantal vaardigheden belangrijk.

Wij leren de kinderen samen te werken, beslissingen te nemen en zich open te stellen voor de

verschillen tussen mensen. Onze leerlingen maken gebruik van moderne technieken om onderzoek te

doen, informatie te zoeken, extra te oefenen met bepaalde leerstof, maar ook om presentaties of

werkstukken te maken. Ze werken met chromebooks, leren programmeren en 3D-printen. Ze maken ook

kennis met Robo, de unieke robot die op onze school rondloopt…

Op de Hieronymusschool ontdekken kinderen spelenderwijs wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

Wat het talent van het kind ook is, samen ontdekken wij de toekomst.

Wat is de schoolontwikkeling / wat zijn de plannen voor de toekomst.

● Onderzoekend en ontwerpend leren rond wereldoriëntatie en op spel gerichte thema’s.

● Structureel aanbod binnen de nieuwe digitale technieken.

● Structureel aanbod voor meerkunners.

Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waarbij de student een aandeel zou kunnen

leveren? Onderzoeksvragen met betrekking tot Wetenschap & Techniek: onderzoekend en ontwerpend

leren en/of nieuwe digitale technieken.

Wil je bij ons stage komen lopen en wil je reageren, dan zijn hier de adresgegevens:

Hieronymusschool / Kerkweg 16 / 1687 PJ Wognum / 0229-571539 /

directie.hieronymus@skowf

Directeur: Carolien den Hartog-Emmelkamp

Adjunct-directeur / stagecoördinator: Janneke Kerssens


