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Ben jij een enthousiaste en hardwerkende student en ben je

op zoek naar een leuke plek om je LIO stage te lopen?

Wij hebben plaats in de onder- en middenbouw en leren je graag kennen!

Wie zijn wij?

De Maria-Bernadetteschool is een school waar sfeer, zorg voor het individu en geborgenheid

centraal staan. Onze school staat met zijn 11 groepen in het historische centrum van

Medemblik. In ons sfeervolle gebouw werken wij met het team aan zo goed mogelijk

onderwijs voor onze 220 leerlingen.

Ons onderwijs

Naast de kernvakken rekenen en taal besteden wij

in ons onderwijs veel aandacht aan de brede

ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen wij

m.b.v. de Kanjertraining en door de inzet van

Breinhelden. Hiermee ontwikkelen de kinderen

sterke sociaal emotionele vaardigheden en

vergroten zij hun executieve vaardigheden.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiaste hardwerkende student. Je maakt makkelijk contact met kinderen en

ouders en vindt het fijn om te werken binnen een team. Je hebt in je eerdere stageperiodes

al een hoop ervaring opgedaan en wij staan ervoor open om ook van jou te leren. Daarom

vinden we het belangrijk dat een student zich ook durft uit te spreken en zijn/haar kennis en

ervaring durft te delen. Als LIO’er hoor je helemaal bij ons team.
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Onderzoeksthema’s

Voor een student hebben wij meerdere thema’s waarnaar onderzoek gedaan kan worden.

Dit zijn allemaal thema’s die voor onze school relevantie hebben en dus betekenisvol zijn:

- Optimaal inzetten van Snappet tijdens de rekenles

- Eigenaarschap van kinderen m.b.t. hun executieve vaardigheden

- Groepsoverstijgend werken binnen de bouw

- Overgang van groep 2 naar groep 3

- Leesmotivatie

Wat mag je van ons verwachten?

- Wij bieden jou goede begeleiding door een ervaren mentor

- Wij bieden jou volop kansen om jezelf te ontwikkelen

- Wij bieden jou een fijne samenwerking met een professioneel en gezellig team

- Wij bieden jou de ruimte om naast het werken aan je leerkrachtvaardigheden ook

kennis te maken met het reilen en zeilen in de hele school.

Lijkt het je leuk om eens kennis te maken?
Wij zijn ook nieuwsgierig naar jou!

Contact opnemen kan door te mailen naar Annemarie Slagter-Kool, directeur van de

Maria-Bernadetteschool.        directie.mariabernadette@skowf.nl


