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Welkom  
  

  

Beste stagiaire,  

  

Het team van o.b.s. De Westwijzer, Amstelveen, biedt jou met alle plezier een stageplaats aan. Wij 

vinden het belangrijk dat stagiaires zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen.   

Voor uitgebreide informatie en een kijkje achter de schermen, kun je terecht op de website 

www.westwijzer.nl. en 'scholen op de kaart'   

In deze flyer vertellen we in je het kort iets over onze school, wat wij als school voor jou kunnen 

betekenen maar ook wat wij van stagiaires verwachten.  

  

  

O.b.s. De Westwijzer, een brede school Wij zijn 

een leuke en dynamische openbare basisschool 

in  

Amstelveen, gelegen in Westwijk. Onze school is 

toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht 

godsdienst of levensovertuiging en valt onder het 

bestuur van Stichting Amstelwijs 

(www.amstelwijs.nl)  

Samen met peuterspeelzaal  

Wolkewietje en naschoolse opvang van  

KinderRijk vormen wij een Brede  

 School.  

  

                           

http://www.westwijzer.nl/
http://www.westwijzer.nl/
http://www.amstelwijs.nl/
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Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het verzorgen van goed onderwijs. Dat krijgen we voor elkaar 

omdat we als team een eenheid zijn en als zodanig ook lesgeven. Door de hele school werken we 

op dezelfde manier. D.w.z. in alle klassen gelden dezelfde regels en afspraken en is de werkwijze 

hetzelfde als in alle voorgaande jaren. Deze duidelijkheid en structuur geeft de leerlingen, 

leerkrachten en stagiaires houvast en iedereen weet waar hij aan toe is.    

  

Waarin onderscheiden wij ons?  

Om zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking te bevorderen werken alle leerlingen 

van groep 2 tot en met 8 met een dag- en weektaak. In ons onderwijsaanbod gaan wij ervan uit dat 

leerlingen zich verschillend ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel in ons schoolplan is het omgaan 

met verschillen van leerlingen, waarbij leerkrachten hun onderwijs zo veel mogelijk aanpassen op 

de mogelijkheden van de individuele leerling.  

  

  

  

  

  

  

ICT  

Het onderwijs op De Westwijzer wordt zoveel mogelijk ondersteund door gebruik te maken van de 

computer.  

In alle klassen werken de leerkrachten op touchscreens. In veel klassen wordt de chromebooks 

ingezet.  
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De leerlingenzorg.  

De Westwijzer kenmerkt zich door een fijnmazige 

zorgstructuur. De school heeft een zorgplan 

ontwikkeld waarin wij beschrijven hoe, wanneer 

en met welke middelen wij een kind extra hulp 

bieden  

  

  

Voorbereiding op de stage  

Zowel algemene als specifieke informatie, zoals onze visie op onderwijs, over de school kun je vinden 
op www.westwijzer.nl Daar staat ook de digitale versie van de schoolgids. Lees alle informatie goed 
door om een beeld te krijgen van de school.  
Wij verwachten van studenten dat zij werken binnen de bestaande cultuur van De Westwijzer en 

handelen in de geest van de school.  

Zo vinden we bijvoorbeeld ook dat je de gedragscode van De Westwijzer moet kunnen 

onderschrijven.   

We vinden het belangrijk dat je van te voren kennis komt maken met jouw toekomstige mentor.Tijdens 
dit gesprek geef je beiden aan wat de wederzijdse wensen en verwachtingen zijn. Ook bespreek je wat 
de procedure is bij ziekte.  
  

De stage  

Sinds haar bestaan heeft De Westwijzer opengestaan voor stagiaires. Bijna het hele team heeft de 

nascholing Opleiden In School gevolgd. Op die manier hebben we ons bekwaamd in het adequaat 

begeleiden van jou als toekomstige collega.   

  

http://www.westwijzer.nl/
http://www.westwijzer.nl/


  

  

  
Adresgegevens: Noorddammerweg 51, 1187 ZS Amstelveen: tel.: 020-4263960 Noodnummer: 06-21463692  

Email / Website: info@westwijzer.nl / www.westwijzer.nl  
  

  

  
  

  
  

  

  

De begeleiding  

De dagelijkse stagebegeleiding wordt gedaan door de groepsleerkracht(mentor)waar je stage 

loopt.   

De evaluatiegesprekken aan het eind van een stageperiode worden gevoerd door de 

stagebegeleider van de opleiding en de groepsleerkracht.  Zorg ervoor dat je in het portfolio 

jouw leerpunten en leermomenten beschrijft en bespreek die regelmatig met je mentor. Heb 

je een keer behoefte aan een langer gesprek dan moet je dat tijdig aangeven en inplannen.   

  

De lesvoorbereidingen zijn belangrijk voor de student en voor de mentor. We gaan er vanuit dat alle 

lesvoorbereidingen schriftelijk worden vastgelegd en ruim voor het geven van de les aan de mentor 

worden overhandigd. Je kunt de mentor vragen om je bij een lesvoorbereiding te helpen als je daar 

in het begin niet zelfstandig uitkomt. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor je lesvoorbereiding en 

de materialen die daarbij horen.  

  

Stagebezoek  

Als je bezoek krijgt van een stagebegeleider dan verwachten we dat je de begeleider voorstelt aan de 
mentor, de stagecoördinator en hen van te voren informeert over het bezoek.  
  

Hoe ga je om met informatie?  

Realiseer je dat veel informatie die je krijgt over leerlingen, hun ouders/verzorgers en 

sommige schoolzaken, vertrouwelijk is. Het is vanzelfsprekend dat je hier zorgvuldig mee 

omgaat.    

Werktijden  

De werktijden zijn van 07.45 uur tot 16.15 uur.   

Je werk bestaat voornamelijk uit het werken met kinderen. Dit gebeurt vooral onder schooltijd. 

Daarna werk je samen met je mentor aan klasgebonden taken (o.a. voorbereiden van lessen, 
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nakijken, klassenadministratie bijhouden, de klas vegen, de kasten een goede schoonmaakbeurt 

geven,  kopiëren.) en schoolgebonden taken (o.a. het voorbereiden van een sportdag).  

Er moet op een basisschool verschrikkelijk veel meer gebeuren dan alleen het lesgeven en het 

nakijken. Toon in dat soort klussen initiatief, dat wordt op prijs gesteld!  

    

Het is de bedoeling dat we elkaar wat bieden tijdens  je opleiding. Probeer in dat kader goed 

overleg te   voeren over de planning van je stageopdrachten. De   klas is een ingewikkelde 

organisatie waar niet op het  laatste moment lesjes even tussendoor gegeven kunnen   worden. 

Maak aan het begin van je stageperiode een planning met je mentor over de activiteiten, 

beoordelingsmomenten en stagebezoek vanuit de opleiding. Dat geeft 

jou inzage in de mogelijkheden van de klassenorganisatie en je mentor 

inzage in de omvang van je stageopdrachten. Realiseer je dat je daar zelf 

verantwoordelijk voor bent en er op aangesproken kunt worden.  

  

We stellen initiatieven van de studenten op prijs. Ga met de kinderen 

niet zomaar allerlei activiteiten  

uitvoeren maar doe dat ook weer vanuit het goede  

overleg met de mentor. Probeer een balans te vinden   

in het uitvoeren van taken en het nemen van   initiatieven binnen de cultuur van de school. 

   

    

We wensen je heel veel succes met je opleiding en in   het bijzonder bij je 

stage op onze school. Veel plezier!  

  

  

  

  

  


