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LIO vacature in groep ⅞

Wie zijn wij?

Groeien doen we natuurlijk samen
De Bernadetteschool is een kleine en gezellige
school met 67 leerlingen gelegen in Zuidermeer.
Onze leerlingen zijn verdeeld over 4
combinatiegroepen, te weten 1/ 2, 3/ 4, 5/ 6 en 7/8.
We werken in vier combinatiegroepen. Onze focus
ligt op 'groei'. Groei maakt samen met aandacht,
verbondenheid, veiligheid en kwaliteit de
kernwaarden van waaruit wij werken. Wij zijn een
school waar de gedachte is dat niet alleen lezen
en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook
sociale en andere vaardigheden. Zowel het
schoolgebouw als het schoolplein worden
binnenkort volledig aangepakt. Je kunt dus
uitkijken naar een vernieuwde en eigentijdse
school.

Vorig schooljaar stond het vormgeven van onze visie centraal. Vanuit daar is onderstaand
tijdspad ontstaan.
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Vanuit daar de sterke wens om ons te ontwikkelen als natuurschool.
Momenteel zijn we bezig om de natuur als vast onderdeel van ons
leren te maken. Dit door lessen en activiteiten te ontwikkelen en ze betekenisvol te laten
zijn. Er worden keuzes gemaakt in het aanbod dat past bij de groep of het individu.

Daarnaast zijn andere lopende zaken terug te vinden in deze visual zoals; nieuwe
methode sociaal emotionele ontwikkeling, leesonderwijs, ontwikkelpad kind, nieuwe
methode taal/spelling, aandacht voor technologie, visie jonge kind en verbouwing van de
school.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en hun ouders zich thuis voelen binnen de
school.

Wat zoeken wij?

We zoeken collega’s die:

kinderen stimuleren en volgen in hun ontwikkeling;
houden van een uitdaging;
een flexibele pro-actieve instelling hebben;
ondernemend en inspirerend zijn;
willen werken vanuit doelen;
deel willen uitmaken van een enthousiast team;
graag willen samenwerken;
de zelfstandigheid van de kinderen bevorderen;
veel aandacht hebben voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind;
een effectief klassenmanagement kunnen voeren;
enthousiast hun bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en vormgeven van de visie
van de school.

Wat bieden wij?
Een uitdagende werkomgeving op een kleine groene school met betrokken ouders. Ons
jonge team is volop in ontwikkeling. We werken iedere dag aan de persoonlijke en
professionele ontwikkeling waar ook ruimte is voor jouw talent. Maar ook een werkplek
waar collega’s met plezier werken en aangeven dat de samenwerking en collegiale sfeer
uitstekend is (medewerkersbelevingsonderzoek, april 2022)

Momentee� geve� wi� on� natuuronderwi�� steed� mee� vor�. Binnenko�� word� e� ee� nieuw� kippenfamili�
opgesta�� e� sta�te� wi� wee� me� onz� moestui�.



De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling
2023-2024:

Het verder vormgeven van onze visie op de natuurschool en deze samen laten vloeien met
de dagelijkse onderwijspraktijk.
Het verder ontwikkelen van de doorgaande lijn door de gehele school op het gebied van
klassenmanagement, ondersteuning, afstemming en aanbod.
Nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling implementeren.
Werken naar doelgericht werken op het gebied van spelling en rekenen.
Werken met digital leaders.


