Schooljaar 2018 / 2019

Beste student,
Welkom op de St. Josephschool!
Inmiddels heb je een leerplek toegewezen gekregen en heb je misschien ook al kennisgemaakt met je groep en
praktijkopleider(s). Allereerst willen we jou een heel fijne en vooral leerzame tijd toewensen bij ons op school.
Wij zijn binnen onze Stichting KPOA, die 17 scholen beheert, één van de inmiddels 12 (academische)
opleidingsscholen. Dit houdt o.a. concreet in dat er een Schoolopleider is aangesteld die jou en jouw
praktijkopleider extra zal begeleiden en coachen in het onderwijsleerproces. De schoolopleider zal ook contact
onderhouden met de Instituutsopleider. Voor onze school is dit Bert Jurling. Je zult hem ontmoeten tijdens
tussenevaluatie- en eindgesprekken.
Jaarlijks zien we vele studenten passeren, sommige studenten rouleren ook nog per bouw. Iedere student is weer
anders in de omgang, net zoals elke praktijkopleider weer anders begeleidt.
Om als school één lijn te trekken m.b.t. onze verwachtingen, hebben we in het St. Joseph infoboekje voor
studenten alle eerste informatie gezet voor jou. Dit krijg je met deze brief uitgereikt.
In de 2e week van je stage nodigt de schoolopleider jou uit voor een individueel gesprek. Als voorbereiding op dat
gesprek bekijk je in je laatste Scorion van het voorgaande semester welke leerdoelen / -vragen je hebt die je mee
gaat nemen in jouw stage bij ons op school. Van die laatste Scorion neem je een print-out mee naar het gesprek.
Je kunt tevens kijken naar je sterkte- / zwakteanalyse. Het kan zijn dat je naar aanleiding daarvan een PAP / POP
gaat maken. Bespreek dit ook met je praktijkopleider. Verder krijg je uitleg over het reflecteren via zogenaamde
‘Koppelkaarten’.
De schoolopleider zal minimaal één keer tijdens een semester intervisie hebben met jou en medestudenten.
In samenspraak zal de schoolopleider je ook een keer komen observeren n.a.v. je leerdoel(en).
In een school lopen veel mensen. Wij vinden het een goede gedachte als studenten zich voorstellen. Wij
verzoeken je dan ook vriendelijk om een klein stukje te schrijven waarin je jezelf voorstelt, welke opleiding, welk
jaar, verwachtingen van de stage en wat je verder nog over jezelf kwijt wilt. Het zou mooi zijn als je er ook een
foto van jezelf bij doet. Deze plaatsen we dan op een whiteboard in de teamkamer.
Wil je zo vriendelijk zijn om dit z.s.m. te mailen naar: l.setz@kpoa.nl
Wij wensen jou een fijne stageperiode toe bij ons op school.

Vriendelijke groet,
Het team van de St. Josephschool

