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Schoolprofiel 2023-2024

Wat zoeken wij?
LIO student die met het onderzoek een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling van onze
Bavoschool. In de onder- en bovenbouw hebben we een plek beschikbaar.

Schoolgegevens
De Bavoschool maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Westfriesland. (SKOWF)
De school heeft momenteel 9 groepen en daarnaast hebben we een Nieuwkomersklas binnen
onze school.

Waar wij voor staan
Elke school hecht aan het aanleren van kernvaardigheden als lezen, taal en rekenen. Maar
onderwijs kan zoveel meer zijn dan het bieden van die basis. Bij de Bavoschool willen we de
ruimte maximaal oprekken en maken we gebruik van onze kernwaarden: Genieten, Aandacht
en Respect, Verbinding, Ontwikkeling, Eigenaarschap
Kinderen die toneelspelen, in de moestuin werken, muziek maken of in een zorginstelling
spelletjes doen met ouderen.

Wanneer kinderen thuis komen met enthousiaste verhalen over een activiteit, dan zijn we in
onze opzet geslaagd. Als Bavoschool willen we dat onze leerlingen hun eigen talenten en passies
gaan ontdekken. In die ontdekkingstocht is de leerkracht een ‘reisgenoot’. Het belangrijkste dat
hij of zij kinderen kan bijbrengen is dat ze zelf eigenaar – leider – van hun leerproces zijn. Dat zij
leren voor het leven, niet voor de school en vooral voor zichzelf.

Via het programma The Leader in Me gaan kinderen
kritisch naar zichzelf kijken, anderen beter begrijpen en van
hen leren. Het voedt zowel de eigenwaarde als de positieve
aandacht voor de ander en de omgeving. Zo ontwikkelt een
kind zich als totaal mens en kan hij zelfbewust en met al zijn
talenten en vaardigheden zijn weg in het leven vervolgen.

Van wortels tot stam en kruin; de boom van Covey staat voor
de ontwikkeling van een kind tot een sociale persoonlijkheid
die zelfvertrouwen heeft, leergierig is, leiding geeft aan
zichzelf en relaties onderhoudt met anderen.

http://www.bavoschool-ursem.nl
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Leiderschapsrollen
Natuurlijk maken we dat klein en behapbaar voor onze leerlingen. Zo werken we met
‘leiderschapsrollen’ in de klas. Ben jij iemand die zorgt voor het uitdelen van materialen of het
afval wegbrengt? En schoolbreed zijn we altijd op zoek naar versterking van onder meer ons
leerlingpanel, de handdoekenbrigade en het ontvangstcomité. Kinderen solliciteren op vacatures
en krijgen een certificaat, als ze een taak goed hebben uitgevoerd. Net echt!
Geef kinderen verantwoordelijkheid en je krijgt er betrokkenheid voor terug. Glinsterende ogen,
puntje van de tong uit de mond. Dat is prachtig om mee te maken.

Thematisch werken
Op de Bavoschool vinden we niet alleen schoolvakken als spelling, lezen en rekenen belangrijk,
we verwerken ook de maatschappij in het leren. Dat doen we via thema’s.
Leerkrachten organiseren vakateliers en geven die aan verschillende groepen. We staan onder
meer stil bij de grote watersnoodramp van 1953, de haven van Rotterdam en het belang van
gemalen en sluizen in onze waterhuishouding.

Deze aanpak is ontleend aan de Noordwijkse methode. Een doeltreffende manier voor kinderen
om aan hun eigen algemene ontwikkeling te werken. Daarbij horen ook ‘denkbubbels’. In die
bubbels worden kinderen met vragen uitgedaagd om na te denken over de lesstof. Waar gaat het
over? Hoe zou het anders kunnen? Wat heeft het met mijzelf te maken?

Naast de keuzeateliers krijgen kinderen
ook muziekonderwijs en maken zij in hun
schoolcarrière kennis met verschillende
instrumenten en het notenschrift. We
onderhouden een moestuin en hebben
een wissellokaal bomvol rijke speel- en
leermaterialen.

Tot slot maken we de verbinding met de
lokale gemeenschap: onze kinderen
verzorgen onder meer spelletjes-,
muziek- en voorleessessies in een
verzorgingshuis. In de context van The
Leader in Me is dat laatste een ‘win-win’.
Oftewel, het brengt iets voor alle partijen.

De Bavoschool is een lerende organisatie waarbij samenwerking tussen leerkrachten onderling
en leren van elkaar centraal staan om zo de kwaliteit van de school verder te ontwikkelen.

Huidige ontwikkelingen en de speerpunten m.b.t. de schoolontwikkeling 2023-2024

● Pedagogisch klimaat: We zijn een Leader in me school en werken met de 7 gewoonten
van Covey. Vormgeven van burgerschap in de praktijk.

● Basis op orde en differentiatie in het lesaanbod passend bij de onderwijsbehoeften.

● Het bevorderen van het eigenaarschap, zelfstandigheid en leiderschap bij de kinderen.
Stellen van persoonlijke leerdoelen en het volgen van de eigen ontwikkeling door de
kinderen.

● Ontwikkeling van een portfolio.

● Vergroten van het leesplezier.

http://noordwijksemethode.nl/


Jouw bijdrage

Studenten zijn bij ons op school van harte
welkom. Er wordt ruimte geboden om bij ons
praktijkervaring op te doen en de
leerkrachten staan borg voor een goede
begeleiding en een prettige teamsfeer.

Jij wordt bij ons serieus genomen en draagt
samen met je collega’s de
verantwoordelijkheid voor onze leerlingen.

Kan jij een positieve en actieve bijdrage
leveren aan bovengenoemde ontwikkelingen?
Je bent van harte welkom om je onderzoek te
kunnen concretiseren op de Bavoschool.

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

- Leesonderwijs, met name het vergroten van het leesplezier
- Digitale geletterdheid
- Uitvoeren van innovatieve ontwikkelingen op ICT gebied in de onderwijspraktijk
- Ontwikkeling van het portfolio
- Impuls Techniekonderwijs

Wat kan de  school de student bieden aan begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van het
onderzoek:
Goede begeleiding door ervaren mentor
Mogelijke samenwerking met parallelgroepen
Afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen


