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Wat vragen wij?
Volgend schooljaar hebben wij plaats voor één LIO-student in (vermoedelijk) groep 4-5.

Onderwijsuitgangspunten

De Sint Wulfram is een dorpsschool in het hart van Hoogwoud.
Wij werken vanuit de visie van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs en willen een levensechte
leerplek bieden aan kinderen.

Wij staan voor:
❖ spelend en onderzoekend leren in de echte wereld
❖ hart, oog en oor voor iedereen
❖ van en met elkaar leren

Wij ontwikkelen ons op de volgende punten:
❖ Pedagogisch Tact; het juiste doen voor ieder kind op

het juiste moment
❖ kinderen zijn eigenaar van hun leerproces

Organisatie
Op de Sint Wulfram werken wij met verticale groepen, dat wil zeggen dat wij met meerdere
leerjaren in één stamgroep werken. We hebben 3 stamgroepen 1-2-3, 2 stamgroepen 4-5 en
2 stamgroepen 6-7-8. We kiezen voor deze organisatie vanuit visie.
We vinden het belangrijk om de kunstmatige schotten tussen de leerjaren weg te nemen,
zodat ieder kind de kans krijgt om zich op zijn/haar eigen tempo en niveau te kunnen
ontwikkelen. We proberen voor ieder kind aan te sluiten op dat wat hij/zij nodig heeft.
Daarnaast beschouwen we onze school en stamgroepen als een afspiegeling van de
maatschappij, een mini-samenleving. We willen onze kinderen niet alleen leren leren, maar
ook leren leven. Vaardigheden en competenties bij te brengen om je straks in een

http://www.stwulfram.nl


heterogene, democratische en soms complexe samenleving te kunnen bewegen. De school
en de klas is een oefenplaats om die vaardigheden te oefenen, en daarom richten we onze
groepen ook heterogeen in.

In de verschillende bouwen is sprake van een verregaande samenwerking tussen de
stamgroepen. Er wordt veel groepsdoorbroken gewerkt. Als leerkracht ben je mentor van één
stamgroep, maar je bent met al je bouwcollega’s gezamenlijk verantwoordelijk voor het
gehele cluster leerlingen. Je werkt als leerkracht op de Wulfram nauw samen met je
collega’s, je hebt hier niet ‘je eigen klasje’.

Het schooljaar is in 5 blokken verdeeld. In elk blok is een betekenisvol thema de leidraad van
het werken op taal- , kunstzinnig- en WO gebied. In de onderbouw is spel hierin heel
belangrijk en in de bovenbouw zijn dat de onderzoeksactiviteiten. In thema’s wordt gewerkt
vanuit de kerndoelen en worden methodes als bronnen gebruikt. Daarnaast zijn methodes
uitgangspunt voor spelling, rekenen en topografie. In vele activiteiten ligt de nadruk op
samenwerkend leren.
Belangrijk in ons onderwijs zijn de waarden beschreven in onze visie: verantwoordelijkheid,
empathie en plezier. Zij zorgen er mede voor dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen
naar eigen kunnen.

Wat maakt de school bijzonder

● De uitgangspunten van OGO
● Betekenisvolle thema’s met de specifieke aandacht voor

taal en WO
● Onderzoekende en ontdekkende leerhouding
● Wij werken volgens de uitgangspunten van Pedagogisch

Tact
● Samenwerkend leren
● Omgaan met verschillen
● Plezier
● Ontwikkelen en uitdagingen aangaan vanuit vertrouwen

Onderzoeksthema

Het doelgericht werken is een speerpunt in onze schoolontwikkeling. Daarnaast willen we
een stap maken in het ontwikkelen van de executieve functies bij kinderen en het vergroten
van het eigenaarschap van onze leerlingen.
In overleg komen we vast tot een interessante onderzoeksvraag.

Wat biedt de school de student aan begeleiding bij het opstellen en uitvoeren
van het onderzoek?

Een leerkracht begeleidt de student en zal samen sparren en ideeën bedenken voor de
verwerking van de LIO-onderzoeksvraag. De student krijgt de ruimte om dingen op te zetten,
uit te werken en in de praktijk te brengen.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over onze school en werkwijze mag je altijd contact opnemen
met Angela van Kampen, directeur.
Telefoon: 0226-355843, e-mail: directie.wulfram@skowf.nl.


