
 

Het beste in jezelf naar boven halen. Ieder kind kan een leider zijn! 

 

Kindcentrum Adriaan van den Ende in Warnsveld zoekt een LIO die onze enthousiaste 

groep 7 een toptijd wil geven.  

Ben jij proactief en heb je altijd het einddoel voor ogen? Dan zoeken wij jou! 

 

Jouw profiel 

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken LIO die:  

• Gedreven is en graag het beste uit ieder kind wil halen 

• Een ster is in differentiëren op verschillende gebieden 

• Affiniteit heeft met bewegend leren en creatief is in het inzetten van diverse werkvormen 

• Kan samenwerken met diverse medewerkers binnen ons Kindcentrum en communicatief duidelijk is 

• Een positieve insteek heeft en affiniteit heeft met kinderen in de bovenbouw 

• Ervaring heeft/wil opdoen met het geven van EDI-lessen 

• Ervaring heeft/wil opdoen met het gedachtegoed van `The leader in me` 
 

Ons uitgangspunt 
Kindcentrum Adriaan van den Ende is openbaar en telt nu ongeveer 320 leerlingen verdeelt over dertien 

groepen en twee locaties. Ons Kindcentrum is een plek waar kinderen van 0-13 jaar de hele dag kunnen leren, 

spelen en zich ontwikkelen. Wij werken aan goede resultaten en aan het ontwikkelen van vaardigheden om te 

leren. Kinderen leren vanuit `The leader in me` zeven gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met 

anderen. Effectief en succesvol in de zin van: `het beste in jezelf naar boven halen`, jouw talent ontdekken, met 

respect voor anderen en je omgeving. 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een team waarbinnen contact, betrokkenheid, humor en interesse vanzelfsprekend zijn. Als nieuwe 

collega sta je er niet alleen voor: je werkt nauw samen met de leerkracht van de groep, de opleider in school, 

interne begeleiding en directie. Het betreft een aanstelling voor 4 dagen (ma-di, do-vrij) vanaf 13 februari 2023. 

Je krijgt een stagevergoeding. 

Meer informatie 
Nadere informatie is te vinden op de website van ons Kindcentrum www.adriaanvandenende.nl, bij de 

directeur Jettie van Osch, jettievanosch@archipelprimair.nl of de schoolopleider Mariëlle Smeerdijk tel. 06-

41725129  

Iets voor jou? 
Graag zien we je sollicitatie middels een motivatiebrief, voorzien van een CV, tegemoet voor 20 december 

2022. Mocht je op voorhand nog vragen hebben, dan horen we graag van je. 

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 januari 2022 

http://www.adriaanvandenende.nl/
mailto:jettievanosch@archipelprimair.nl


 
 
 
 
 
Dalton Kindcentrum Het P@rk in Brummen zoekt: 
 
 

Een lio-stagiaire middenbouw 
(groep 3-5). Vanaf februari 2023 

 
Ben jij een enthousiaste en bevlogen Lio-er? Heb je 
ervaring in de middenbouw? Affiniteit of ervaring 
met Dalton?   

Dan zoeken we jou! 
 
 
Dit kun je van ons verwachten: 

• Een prettige werkplek op een kindcentrum dat  
                                               volop in ontwikkeling is; 

• Een plek waar het nodige van je gevraagd  
                                               wordt, maar waar je ook veel kansen krijgt; 

• Een betrokken en enthousiast team; 

• Goede begeleiding tijdens je lio- stage; 
 
 

Dit verwachten we van jou: 

• Je hebt stage-ervaring  in de middenbouw 

• Affiniteit of ervaring met Dalton; 

• Je bent enthousiast en houdt van aanpakken;  

• Je vindt samenwerken en eigenaarschap  
                                               belangrijk;  

• Je bent sociaal en communicatief vaardig; 

• Je denkt in mogelijkheden en kansen; 

• Je spreekt zonder schroom Engels aangezien  
we vanaf groep 1 Engels geven. 

 
 
 
Zin in deze uitdaging? Stuur dan jouw motivatiebrief 
en CV naar ellenbisschops@archipelprimair.nl 
uiterlijk 19 december a.s. De gesprekken vinden 
plaats in de week van 9 januari 2023 
 
 
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact 
op via 0575-561608 of middels bovenstaand email 
adres. 
 

kindcentrum Het P@rk 
Troelstralaan 45 
6971 CN Brummen 
0575 561 608 
kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl 
www.kindcentrumhetpark.nl 

Kindcentrum het P@rk 
 

Een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele 
dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Op 
Het P@rk worden kinderen van 7.30 tot 18.30 uur 
continu uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen 
en te laten zien waar zij goed in zijn. In de 
kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, 
peutergroep en basisschool. Met ons aanbod 
proberen wij het eigenaarschap van de kinderen te 
vergroten. 

 

Wij werken vanuit de Dalton visie en geven Engels 
aan kinderen vanaf 2 jaar.  

 
Onze kernwaarden zijn: 
 

• Samenwerking 

• Zelfstandigheid 

• reflectie 

• vrijheid/ verantwoordelijkheid 

• effectiviteit 
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