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De Bosschool is een bijzondere
school, een plek waar kinderen
dagelijks graag samenkomen.

De Bosschool is: expressief, eigenzinnig en dynamisch

De Bosschool is een school waar structurele aandacht is voor de manier waarop mensen in taal, beeld, klank en beweging
uitdrukking geven aan hun ervaringen, gevoelens,gedachten en meningen. Een school waar met respect en belangstelling
gekeken en geluisterd wordt naar anderen.
We zijn een school met hoge verwachtingen ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen, of die resultaten nu cognitief,sociaal-emotioneel of creatief zijn.
Zelfstandigheid en samenwerken zijn twee van de sleutelwoorden als het gaat om de inrichting van ons onderwijs.
In een school waar expressie zo’n belangrijke rol speelt ligt het voor de hand dat de schoolbevolking zelfbewust, mondig en
een beetje eigenzinnig is. Dat zelfbewustzijn, die mondigheid en dat beetje eigenzinnigheid stimuleren we bij leerlingen.
Ons schoolklimaat kent een geheel eigen dynamiek. Voor een deel komt dat voort uit het feit dat wij met vakdocenten werken
en leerlingen dus niet altijd alleen maar van hun eigen leerkracht les krijgen. Voor een ander deel ontstaat de dynamiek doordat we als school veel ondernemen.
We zijn een gezellig team, we hebben leuke kinderen en we werken op een van de mooiste plekken in Bergen.
Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag bepalen we graag samen met de student.
Wij vragen
•
Een open reflectieve houding
•
Flexibiliteit en professionaliteit
Stagiaires bij Tabijn werken aan/ontwikkelen de volgende competenties:
•
Pedagogisch/didactisch handelen
•
Expertise/vakkennis
•
Communicatie
•
Plannen en organiseren eigen werk
•
Aanpassingsvermogen
•
Samenwerking
•
Inzet/betrokkenheid
Wij bieden
•
Een uitdagende en leerzame stageperiode
•
Professionele begeleiding
•
Voldoende ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling

Interesse?
Stuur jouw sollicitatie graag zo
spoedig mogelijk per e-mail aan
Ton Zwanink, bovenschoolse opleider,
a.j.zwanink@tabijn.nl.
Uitgebreide informatie over de school is te
vinden op http://bosschool.tabijn.nl of
telefonisch te verkrijgen bij Frank
Scheffer, directeur van de school,
tel. 072-581 3195.

