
Heel fijn dat je bij ons stage komt lopen. 

We wensen je een fijne en leerzame tijd 

op onze school!

IKC De Bosmark

Europastraat 10

7091 XC Dinxperlo

E-mail info@bosmark.nl

Telefoon 0315-820213 

De punten waar je op moet letten om je stage met succes af te kun-
nen ronden, vind je in de competentiegids en in de tussen- en prak-
tijkbeoordeling. Het is de bedoeling dat je dit samen met je mentor 
doorneemt.
We zouden het prettig vinden dat je ook je POP met je mentor be-
spreekt en naar de opleider mailt. Zo weten wij waar je aan wilt gaan 
werken. Ook vinden we het prettig dat we jouw eindreflectie van de 
stage ontvangen.

 Schooltijden
Schooltijden vanaf 1 augustus 2015
Maandag tot en met vrijdag:
08.30 uur-14.00 uur

Aanwezig
De school is vanaf 07.00u toegankelijk. Voor leerkrachten geldt dat 
ze aanwezig zijn van 08.00u-17.00u. Als student sluit je hierbij zoveel 
mogelijk aan.

Nog even dit:
We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van het ontrui-
mingsplan, zodat je bij oefeningen en calamiteiten de juiste handelin-
gen kunt uitvoeren. Je mentor kan je hier meer informatie over geven.

Voor verdere informatie kun je terecht bij je mentor of de schoolgids 
raadplegen. Deze schoolgids kun je vinden op www. bosmark.nl onder 
het kopje informatie.

Tot slot
Heb je vragen, of zijn er andere dingen die je kwijt wilt, mail of bel dan 
gerust met de opleider in de school. Hieronder haar gegevens.
Dianne Rutgers
d.rutgers@accentscholengroep.nl
0315-820213

Welkom op 

academische 

opleidingsschool 

de Bosmark!



                                                
De Bosmark, een school waar studenten meer dan welkom zijn!

IKC de Bosmark
De Bosmark is een integraal kindcentrum, waarin een optimale samen-
werking is met kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. Er is één peda-
gogische visie en ook één directeur. Onze basisschool telt ongeveer 400 
leerlingen verdeeld over 16  groepen en drie units. De Bosmark is een 
modern gebouw. 
Op de Bosmark zijn de leerkrachten samen verantwoordelijk voor de 
hele unit maar de kinderen blijven wel altijd gekoppeld aan hun eigen 
groep. Dit geeft immers vertrouwen en biedt veiligheid. 

Manier van werken
Op onze basisschool werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem, 
waarbij we handelingsgericht werken. De 1-zorg route is daarbij voor 
de school een leidend gegeven. We volgen de leerlingen onder andere 
via een leerlingvolgsysteem en aan de hand van gerichte observaties. 
De ordening van het onderwijs in de groepen gebeurt aan de hand van 
groepsplannen.

Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
De onderwijs – en ondersteuningsbehoeften van leerlingen worden dui-
delijk in kaart
gebracht. Hierbij benoemen we ook de beschermende en belemmeren-
de factoren. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt 
een passend traject in de school bepaald door een zorgteam. Hierbij 
maakt de school gebruik van verschillende vormen van ondersteuning. 

ICT
De school heeft goede voorzieningen op ICT gebied. In alle klaslokalen 
wordt een digibord gebruikt en er zijn in ruime mate computers en ta-
blets voor de leerlingen aanwezig.

Leerpleinen
Op de ruime leerpleinen kunnen leerlingen in groepjes of individueel 
zelfstandig werken en is er ook de mogelijkheid om verschillende vor-
men van leren (coöperatief leren, groepsdoorbrekend) gestalte te geven.

Visie op opleiden
Lerende organisatie
De Bosmark  is een lerende organisatie, heeft  een onderzoekende hou-
ding en  is voortdurend in ontwikkeling. In die ontwikkeling worden 
doordachte keuzes gemaakt. Het van en met elkaar leren staat binnen 
de school centraal. Door het feit dat we Opleidingsschool zijn  krijgt de 
schoolontwikkeling input vanuit de Hogeschool Iselinge. Het curricu-
lum van de Hogeschool Iselinge wordt weer gevoed door de ontwikke-
ling van de school. Er is dus sprake van wederzijdse verbinding. Zo vindt 
er afstemming plaats op ontwikkeling en onderzoek en wordt kennis 
gedeeld. Ook is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Door te participeren als opleidingsschool geven we input aan de mede-
werkers in de school en het biedt het ons de mogelijkheid om leerkrach-
ten in spé zelf op te leiden. 

Begeleiding
Begeleiding van studenten is van hoog niveau. Zo zijn de leerkrachten 
getrainde mentoren en is de interne opleider flexibel in de begeleidings-
tijd gedurende de week.

Leermogelijkheden
Studenten werken mee in een school die een goed aanbod heeft op de 
diverse onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Studenten zijn collega’s 
en werken in  een enthousiast team. De studenten krijgen volop gelegen-
heid om  met ouders te kunnen overleggen.
De Bosmark staat er voor open om nieuwe werkvormen in de school 
uit te proberen en daagt studenten hiertoe uit. Dit draagt  bij aan de 
voortdurende ontwikkeling van de school. 

Praktische zaken
Gedragsregels
Als leerkracht heb je een voorbeeldfunctie. Dit houdt op onze school in 
dat je o.a. representatief gekleed gaat.
De mobiele telefoons worden tijdens de lessen en in de pauzes, wanneer 
je pleinwacht met je mentor  loopt, niet gebruikt. In en om het gebouw 
wordt niet gerookt.

Privacy
Alles wat je hoort over kinderen, ouders en teamleden moet binnen 
de school blijven. Dit betekent ook dat je in verslagen alleen de initi-
alen van personen en kinderen  gebruikt. We vinden het prettig dat 
je de verslagen die je moet maken voor school even laat zien aan je 
mentor voordat je ze inlevert.

Social media
Informatie over je stage verspreid je niet via social media. Geef je mo-
biele nummer niet aan leerlingen en leg geen contact met leerlingen  
en hun ouders via social media.

Verwachtingen
Voor een goed verloop van je stage is het belangrijk dat je weet wat er 
van jou wordt verwacht.
Wij verwachten van jou dat je voor aanvang van een te geven les de 
lesvoorbereiding en het lesbegeleidingsformulier voor de mentor/ 
opleider klaar hebt liggen.


