Annemieke Geerlings-Luijk,
begeleider op het
Fioretti College in Lisse

‘Stagiaires
houden ons
bij de les’

‘Een mooie lerende combinatie.’ Zo noemt
Annemieke Geerlings-Luijk het begeleiden van
stagiaires en nieuwe docenten. ‘Het is leuk om
docenten in wording vanuit eigen ervaring te
kunnen begeleiden. Tegelijkertijd zet het ons
ook aan het denken over onze eigen lespraktijk:
hoe we dagelijks omgaan met regievragen
en lesprogramma’s.
Die wisselwerking tussen ervaring en nieuwe
kennis en inzichten houdt ons scherp of - om
in vaktermen te blijven - bij de les.’

Lees meer over de ervaringen van
Annemieke: www.rosrijnland.nl

Realisatie: windkracht-10.nl

De scholen binnen de ROS
verschillen in cultuur en
onderwijsaanbod, maar
delen dezelfde visie op
opleiden en begeleiden.

ROSRijnland
Van den Endelaan 5a
2182 ES Hillegom
T. 0252 - 433 496
E. info@rosrijnland.nl
www.rosrijnland.nl

Jouw

professionele

stage

Dit is ROSRijnland

Zo krijg je het ROS-gevoel

ROSRijnland is een
samenwerkingsverband
van 7 scholen voor
voortgezet onderwijs.

VO-scholen

Samen werken aan kwaliteit

•
•
•
•
•
•

De scholen binnen de ROS verschillen in cultuur
en onderwijsaanbod, maar delen dezelfde
visie op opleiden en begeleiden. Door onze
hechte samenwerking garanderen we op elke
ROS-school dezelfde hoge kwaliteit. Je treft
dus op al onze scholen en vestigingen dezelfde
opleidingssituatie aan, maar tegelijkertijd
bieden we een grote diversiteit: stadsscholen,
streekscholen, alle onderwijstypen - van
vmbo-kader tot gymnasium - en vele
onderwijsconcepten. De ROS-scholen bundelen
hun kennis en organiseren voor hun studenten
gezamenlijke activiteiten. Bovendien werken
we nauw samen met de onderwijsinstituten
om studie en stage goed op elkaar aan te laten
sluiten. Zo krijgt de student een uitdagende
leer- en werkplek.

Bonaventuracollege te Leiden en Roelofarendsveen
Fioretticollege te Lisse en Hillegom
Northgo College te Noordwijk
Rijnlands Lyceum te Sassenheim
Scholengroep Leonardo da Vinci te Leiden
Teylingen College te Voorhout, Noordwijkerhout,
Katwijk aan Zee en Oegstgeest
• Visser ’t Hooft Lyceum te Leiden, Leiderdorp
en Rijnsburg

Opleidingsinstituten
Op onze 20 vestigingen in de regio’s Leiden en
Bollenstreek werken we intensief samen met
5 opleidingsinstituten.

•
•
•
•
•

Academische opleidingsschool

Hillegom
Noordwijkerhout
Noordwijk
Rijnsburg
Katwijk aan Zee

Lisse
Sassenheim
Voorhout
Oestgeest

Leiden

Leiderdorp

Hogeschool van Amsterdam (HvA)
ICLON Universiteit van Leiden
SEC, TU Delft
Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Breitner Academie, Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten

Roelofarendsveen

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling tot
docent is het zelf doen van onderzoek uiteraard
een belangrijk instrument. Waar kan dat
beter dan op ROSRijnland, een Academische
Opleidingsschool? Onze docent-onderzoekers
doen zelf onderzoek waaraan jij wellicht een
bijdrage kunt leveren en zij ondersteunen je bij
jouw eigen onderzoek naar relevante thema’s
binnen de stageschool. Wij vinden onderzoek
doen belangrijk. Daarom reikt ROSRijnland
jaarlijks de onderzoeksprijs uit voor het beste
onderzoek binnen de ROS.

Deze activiteiten maken van jouw stage een ROS-stage:

Speeddates
Via een speeddate met alle ROS-scholen zoeken we met jou naar de stageplek die je het
beste past.

Startdagen
Elk jaar organiseert ROSRijnland een startdag voor studenten en startende docenten.
Tijdens een inspirerende dag leg je met gelijkgestemden samen de basis voor een
goede start als student óf als docent op je nieuwe school.

Workshop
De ROS-scholen organiseren voor studenten workshops rond uiteenlopende,
maar altijd op de praktijk gerichte thema’s.

Intervisiebijeenkomsten
Wij organiseren intervisiebijeenkomsten waarin je onder begeleiding en samen met
andere studenten actuele en persoonlijke dilemma’s, vragen en problemen bespreekt.
De bijeenkomsten zijn relativerend, stimulerend en oplossingsgericht.

Les op locatie
Voor HvA-studenten organiseren wij samen met de HvA ‘Les op locatie’, college óp
je stageschool. De theorie die je wordt aangeboden toets je nog dezelfde dag in de
praktijk: in een klas met leerlingen en een docent.

School: meer dan les
Docenten doen meer dan alleen lesgeven: daarom betrekken wij onze studenten ook
bij projecten en buitenschoolse activiteiten.

Academische opleidingsschool
Praktisch en relevant onderzoek doen op een onderzoekende school.

Doorstromen binnen de ROS
Binnen de ROS stroom je makkelijk door naar een andere stageschool: je ontwikkelt je
verder, maar de ROS-aanpak blijft.

