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Wat zoeken wij?

We zoeken twee enthousiaste LIO’ers , een onderbouw LIO-er en  een middenbouw
LIO-er die samen met ons vorm wil geven aan betekenisvol onderwijs op de Bangert.

In de onderbouw gaan we aan de slag met het inrichten van een taalrijke omgeving. Hoe
kunnen we de hoeken nog aantrekkelijker maken en elementen toevoegen om de
taalontwikkeling te stimuleren? Dit in relatie met de thema’s en vanuit de visie ‘leren door
begeleid spel’.

Een ander onderwerp waar we mee bezig zijn, door de hele school, is ontwerpend en
onderzoekend leren. Hoe kunnen we de leerlingen een nog meer onderzoekende houding
aanleren en nog meer verantwoordelijk maken voor de eigen onderzoeksopdracht?

We werken met de cirkel van voorbereiding waarbij de fasen van onderzoekend leren aan de
orde komen. Dit wordt aangeboden binnen de schoolthema’s. Ook de creatieve vakken
worden hierin meegenomen. Leerlingen presenteren aan het einde van een thema wat ze
onderzocht en geleerd hebben.

Op de Bangertschool hebben we voor leerlingen, ouders en leerkrachten 7 duidelijke
verwachtingen. Een van de 7 aspecten die wij erg belangrijk vinden is dat we met zijn allen
verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen en elkaar altijd helpen waar nodig.

We werken met een team van 9 leerkrachten, een directeur en een
ondersteuningscoördinator. We hebben veel specialisten in school; een leesspecialist, een
rekencoördinator, een gedragsspecialist,een cultuurcoördinator, een ICT specialist en een
hoogbegaafdheidsspecialist.

Waar staan we voor?

Basisschool De Bangert voor b(l)oeiend onderwijs

Onze kernwaarden:
Sociale veiligheid, creativiteit, onderzoekend leren,
kennisoverdracht en samenwerken aan doelen.
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Wat maakt ons onderwijs boeiend?
Op De Bangert werken we samen in een veilige en gestructureerde omgeving waar ieder
kind zich zo veel mogelijk ontwikkelt op z’n eigen niveau. De ontwikkeling betreft de sociaal
emotionele ontwikkeling, de creatieve en de cognitieve ontwikkeling. We leren met hoofd,
handen en hart. De brede ontwikkeling van een kind staat centraal.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
● interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
● onderwijs op maat geven: differentiëren
● gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
● een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
● leerlingen zelfstandig (samen) laten werken
● eigenaarschap bij leerlingen vergroten
● onderzoekend en ontwerpend leren

We gaan voor de brede ontwikkeling van elk kind. Naast de lessen in lezen, taal en rekenen
besteden we tijd aan de vakken gymnastiek, muziek, kunstzinnige oriëntatie en
wereldoriëntatie.

Hoe laten we de leerlingen bloeien?
Bij ons op school staat het welbevinden van het kind centraal. Leerlingen komen blij binnen
en gaan blij naar huis. Anders gaan we in gesprek met het kind en eventueel met de ouders.

Het team van De Bangert streeft ernaar dat leerlingen:
● met zorg met elkaar en de wereld omgaan
● een positief zelfbeeld ontwikkelen
● positief denken, voelen en doen
● zich aan afspraken houden
● betrouwbaar en eerlijk zijn
● creatief en fantasierijk zijn
● zich emotioneel vrij voelen

We werken met de Kanjertraining om de leerlingen te begeleiden bij hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Ook bieden wij Rots en Water training in school.

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

In overleg met de student wordt een definitieve onderzoeksvraag opgesteld bij 1 van de twee
bovengenoemde onderwerpen.; taalrijke omgeving in de onderbouw en onderzoekend en
ontwerpend leren in de middenbouw.

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

● goede begeleiding door ervaren mentor
● samenwerking binnen een team met professionele leerkrachten
● afstemming met mentor m.b.t. werk- stagedagen
● werkplezier


