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Omschrijving van de school 

CNBS Windesheim is een zelfstandige basisschool in het dorp Sibculo (gem. Hardenberg).  

De 145 leerlingen zijn verdeeld over enkele groepen, er wordt niet gecombineerd.  

Hierdoor blijft het aantal leerlingen per groep beperkt tot aantallen tussen de 15 en  

25 leerlingen. Het team bestaat uit 15 personen, verdeeld over de functies directeur,  

intern begeleider, conciërge, remedial teachers, ambulant begeleider en leerkrachten. 

 

Identiteit en onderwijskundig profiel 

CNBS Windesheim is een Christelijke basisschool. De Bijbel geeft richting aan ons handelen richting elkaar, 

ouders en leerlingen. We besteden dagelijks aandacht aan onze identiteit door middel van Bijbelverhalen, 

zingen van Christelijke liederen en creatieve verwerkingen. 

Wij zijn een reguliere basisschool met een leerlingenpopulatie die grotendeels behoefte heeft aan 

uitgebreide instructie en schoolbreed één didactische aanpak. Voor de verwerking van lesstof wordt 

gebruik gemaakt van Snappet. Er wordt gewerkt volgens het principe van expliciete directe instrucie (EDI). 

Wij werken daarnaast volgens de methodiek van Kanjertraining voor ontwikkeling van sociaal-emotionele 

vaardigheden. Tot slot kan gemeld worden dat er op het gebied van techniek en ICT veel mogelijkheden 

aanwezig zijn, in de vorm van een uitgebreid aanbod techniekmaterialen, Chromebooks en nieuwe 

digitale schoolborden.  

 

Schoolontwikkeling in relatie tot thema afstudeeronderzoek 

Op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT zoeken wij naar een goede balans tussen het inzetten van 

digitale leermiddelen en het leren door actief bezig zijn. 

Op het gebied van handelen van de leerkracht in de groep is het afgelopen schooljaar het expliciete 

directe instructiemodel (EDI) ingevoerd. Zodoende ligt er kans om te onderzoeken wat de effecten van de 

inzet hiervan zijn. 

 

Wij zoeken een student die: 

- bewust kiest voor Christelijk onderwijs; 

- bereid is zich te verdiepen in de methodiek van Kanjertraining en Snappet; 

- les wil geven volgens het expliciete directe instructiemodel (EDI); 

- goed op schema ligt m.b.t. het behalen van studiepunten en voorgaande stages  heeft afgerond. 

 

Wij bieden een afstudeerstage: 

- die ingaat per augustus of januari; 

- voor een student met bovenbouwspecialisatie. Plaatsing in een groep zal plaatsvinden in overleg; 

- in een kleinschalige leeromgeving die volop in ontwikkeling is, waar je als student de ruimte krijgt 

om je te ontwikkelen en waardevol te zijn; 

- met een riante stagevergoeding van 1500,- euro netto excl. reiskostenvergoeding (0,19 euro 

p/km). De stagevergoeding wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald vanaf aanvang van de 

LIO-periode.  

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met: 

Jurgen Bosma (directeur) 

Tel.nr. 0523-241318 

E-mail info@cnbs-windesheim.nl 


