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Schoolprofiel 2022 – 2023

Wat zoeken wij?
We hebben het komende schooljaar plaats voor 3 LIO-studenten. Op welke
plekken dit is, is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat dit zowel
in de onder- midden- als de bovenbouw zal zijn. Als je interesse hebt, kun je
contact opnemen met Amanda Breeman.

De school
In onze schoolgids wordt uitgelegd, hoe het onderwijs op de Werenfridus is
georganiseerd, op welke wijze de leerlingen worden begeleid en welke activiteiten
de school onderneemt om het voor de kinderen zo prettig mogelijk te maken.
Er gebeurt heel veel op de school en het kind heeft daar direct mee te maken.
In onze schoolgids wordt op een beknopte, maar hopelijk duidelijke manier,
verteld:

● waar de Werenfridus voor staat;
● waar de keuzes liggen;
● waaraan het team van de Werenfridus werkt;
● èn wat het allerbelangrijkste is: hoe het team van de Werenfridus er

naar streeft de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.                   
● Dit wordt op de Werenfridus gedaan vanuit de volgende visie:
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Ons motto daarbij is:

”Werenfridus, waar talent kan groeien” 

Met betrekking tot de schoolontwikkeling 2022-2023 zijn de volgende
items belangrijk:

● analyseren van data en toepassing in het onderwijsleerproces
● implementeren methoden Schatkist
● onderzoekend leren
● methode rekenen invoeren/implementeren
● methode technisch lezen invoeren/implementeren
● executieve functies

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

Onderzoekend leren (wetenschap en techniek)
Leesonderwijs (technisch lezen en begrijpend lezen)
Executieve functies
Klassenmanagement

In principe is er veel mogelijk.

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

Goede begeleiding door ervaren mentor/ sparringpartner
Afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen
Een team dat meedenkt en ruimte creëert om het onderzoek te kunnen
uitvoeren.

Ben je geïnteresseerd, dan horen we graag van je!


