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         Raalte, 15-11-2022 

Vacature lio-leerkracht groep 5 
 
Op OBS “de Vogelaar” te Raalte, ontstaat per februari een vacature voor  
een lio-leerkracht in groep 5. 
OBS “de Vogelaar” heeft van het ministerie van onderwijs het predicaat EXCELLENT ontvangen en is 
daardoor een bijzondere plek voor een lio-leerkracht om zich verder te ontwikkelen. 
Plusgroepen (voor elk leerjaar), bezig zijn met wetenschap, techniek en Engels vanaf groep 1 zijn 
kenmerken die niet op elke school te vinden zijn. 
 
OBS “de Vogelaar” is een school, gelegen in de wijk het Raan (Raalte Noord). In 1985 is de school 
gestart met 27 leerlingen, thans bezoeken 370 leerlingen de school en de verwachting is dat het 
leerlingaantal de komende jaren nog zal stijgen. Naast het hoofdgebouw beschikt de school over een 
dependance, waarin momenteel de groepen 1 en 7 gehuisvest zijn. Aan de school zijn 25 leerkrachten 
verbonden van wie er 8 parttime werken. 
 
De vacature betreft een leerkracht in opleiding. De lio krijgt een aanstelling als lio-leerkracht en krijgt 
het daarbij behorende salaris. Daarnaast bieden wij een plek waar je een goede begeleiding krijgt en 
waar je veel ervaring op kunt doen binnen een team met een uitstekende werksfeer. 
 
Van de te benoemen leerkracht wordt verwacht, dat hij/zij zelfstandig les zal gaan geven aan een 
groep leerlingen voor vier dagen per week. 
Wij zijn op zoek naar een lio-leerkracht die: 
 

- voorstander is van openbaar onderwijs; 
- affiniteit heeft met leerlingen in onderbouw of midden- en bovenbouw; 
- zich tijdens, maar ook na schooltijd volledig in wil zetten; 
- goed kan samenwerken. 

 
 
Wij nodigen lio-leerkrachten van harte uit om naar deze vacature te solliciteren. 
U kunt uw sollicitaties richten aan: 
 
J. Hendriks 
Directeur OBS “de Vogelaar” 
Kwartel 19 
8103 EA Raalte. 
Tel.: 0572-363610 
jw.hendriks@de-mare.org 
 
www.devogelaar.nl 
 

mailto:jw.hendriks@de-mare.org
http://www.devogelaar.nl/
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         Raalte, 15-11-2022 

Vacature lio-leerkracht groep 7A 
 
Op OBS “de Vogelaar” te Raalte, ontstaat per februari een vacature voor  
een lio-leerkracht in groep 7A.  
OBS “de Vogelaar” heeft van het ministerie van onderwijs het predicaat EXCELLENT ontvangen en is 
daardoor een bijzondere plek voor een lio-leerkracht om zich verder te ontwikkelen. 
Plusgroepen (voor elk leerjaar), bezig zijn met wetenschap, techniek en Engels vanaf groep 1 zijn 
kenmerken die niet op elke school te vinden zijn. 
 
OBS “de Vogelaar” is een school, gelegen in de wijk het Raan (Raalte Noord). In 1985 is de school 
gestart met 27 leerlingen, thans bezoeken 370 leerlingen de school en de verwachting is dat het 
leerlingaantal de komende jaren nog zal stijgen. Naast het hoofdgebouw beschikt de school over een 
dependance, waarin momenteel de groepen 1 en 7  gehuisvest zijn. Aan de school zijn 25 
leerkrachten verbonden van wie er 8 parttime werken. 
 
De vacature betreft een leerkracht in opleiding. De lio krijgt een aanstelling als lio-leerkracht en krijgt 
het daarbij behorende salaris. Daarnaast bieden wij een plek waar je een goede begeleiding krijgt en 
waar je veel ervaring op kunt doen binnen een team met een uitstekende werksfeer. 
 
Van de te benoemen leerkracht wordt verwacht, dat hij/zij zelfstandig les zal gaan geven aan een 
groep leerlingen voor vier dagen per week. 
Wij zijn op zoek naar een lio-leerkracht die: 
 

- voorstander is van openbaar onderwijs; 
- affiniteit heeft met leerlingen in onderbouw of midden- en bovenbouw; 
- zich tijdens, maar ook na schooltijd volledig in wil zetten; 
- goed kan samenwerken. 

 
 
Wij nodigen lio-leerkrachten van harte uit om naar deze vacature te solliciteren. 
U kunt uw sollicitaties richten aan: 
 
J. Hendriks 
Directeur OBS “de Vogelaar” 
Kwartel 19 
8103 EA Raalte. 
Tel.: 0572-363610 
jw.hendriks@de-mare.org 
 
www.devogelaar.nl 
 

mailto:jw.hendriks@de-mare.org
http://www.devogelaar.nl/


   

   

OBS A. Bosschool                          

Scholtensweg 44 

8124 AJ Wesepe 

tel. 0570 - 53 16 10 

www.obsabosschool.nl 

 

 

       

Ben jij die lieve, 
enthousiaste en leergierige 
student die jonge kinderen 
wil begeleiden in hun 
ontwikkeling?   

Dan zoeken we jou als Lio 
student in onze 
kleutergroep! 

Het gaat om groep 1-2 met 22 

kinderen, waarbij gedurende het 

schooljaar nieuwe leerlingen 

instromen die 4 jaar worden. Het 

welbevinden van de kinderen 

vinden we het belangrijkste in onze 

groep. Een kind wat zich veilig 

voelt, kan zich ontwikkelen op het 

eigen tempo. We werken 

doelgericht thematisch en in de 

uitdagende hoeken staat spelend 

leren centraal. 

 

 

 

 De A. Bosschool is onderdeel van 
Speelleerplaats Wesepe en er 
zitten circa 96 leerlingen op deze 
gezellige dorpsschool. 

  
Samen leren jezelf zijn 

  
 Je bent jong en je mag nog heel veel dingen 
ontdekken in je leven. Je stippelt je eigen 
leerweg uit en ontdek je wie je zelf bent. Jij 
weet tenslotte waar je naar toe wilt. Het 
hoeft geen rechte weg te zijn. Wij geven je 
de ruimte om te vallen en weer op te staan. 
Ook kom je steeds een stapje verder. Bij die 
ontdekkingstocht kun je op ons rekenen. 
Soms nemen we je bij de hand, maar veel 
liever laten we ook weer los. Samen staan we 
sterk, maar je moet het uiteindelijk zelf doen. 
 
 

               Leren voor het leven 

 

 Op de A. Bosschool willen wij onze kinderen 

elke dag verbazen en prikkelen om nieuwe 

dingen te leren. Door samen met de leerling 

leerdoelen op te stellen, worden ze extra 

enthousiast en krijgen ze de drive om zaken 

te ontdekken. Door samen te onderzoeken 

en te ontdekken leren ze samenwerken en 

interesse te tonen in elkaar. Van en met 

elkaar leren; dat is waar het op een school 

om draait.  

 

Gezocht: 

Lio student voor onze 

kleuters 

 

              Heb je interesse, stuur dan je sollicitatiebrief per mail, voor maandag 19      

december 2022, naar de Schoolopleider, Martine Aaftink (mg.aaftink@de-mare.org). 

 

http://www.obsabosschool.nl/


Ons onderwijs 

verbindt 

kinderen 

met zichzelf, 

met elkaar 

en met 

de wereld.  

Op BS Kwintijn leren en leven we 

samen. Waarom? Omdat het later ook 

zo werkt. Een kind is onderdeel van de 

maatschappij. Er wordt van hen 

verwacht dat ze in de toekomst 

duurzame relaties aangaan en goed 

kunnen samenwerken. Dat kan maar 

beter jong geleerd worden. Door 

samen te werken wordt de nadruk 

gelegd op elkaars sterke punten. 

Elkaars talenten kunnen ontdekt en 

benut worden. Zo wordt een win-win 

situatie gecreëerd.  

We leren kinderen niet alleen om 

elkaar te waarderen. We leren hen ook 

dat zij er mogen zijn! Dat ze trots 

mogen zijn op hun unieke 

eigenschappen. Wij waarderen hun 

eigenheid. Het is geweldig dat 

iedereen anders is! Respect voor 

zichzelf dus, net zoveel als voor alle 

anderen op school. 

Op BS Kwintijn gaan kinderen naar 

buiten! De samenleving in. Met eigen 

ogen zien wat er gebeurt. We halen de 

samenleving ook naar binnen. Om te 

vertellen over de waarde van wat er 

geleerd wordt. Zo wordt leren levend! 

 

 

Brede School Kwintijn heeft plaats voor: 

een LIO stagiair(e) voor groep 6/7/8 

Ben jij die enthousiaste, leergierige stagiair(e) die zin heeft te 

werken met een superleuke diverse groep kinderen in de 

bovenbouw? Kom dan bij ons je LIO stage lopen! 

 

Wij zijn een school met in de bovenbouw 45 kinderen verdeeld 

over een groep 6-7 van 29 leerlingen en een groep 8 van 16 

leerlingen. Er werken twee ervaren leerkrachten fulltime in de 

bovenbouw. Op de ochtenden werken we in de groep aan lezen, 

rekenen, taal en spelling. In de middag werken we in de 

bovenbouw een aantal keren per week groepsdoorbrekend en 

thematisch aan wereld- oriënterende vakken en burgerschap.  

Wij zoeken: 

- een student die enthousiast is en affiniteit heeft met de 

bovenbouw. 

- een student die met ons samen wil werken aan het verder 

vorm geven van thematische onderwijs. 

- een student die niet bang is om de handen uit de mouwen te 

steken en die net als wij kan genieten van de diversiteit van 

onze leerlingpopulatie 

 

 
Brede School Kwintijn      

Oude Molenweg 3      

8101 EK Raalte      

0572-363606      

 

Website: 

www.bskwintijn.nl 

Heb je interesse, stuur dan je sollicitatiebrief per mail, voor maandag 19 december 2022, naar de 

directeur a.i., Clarina Streuer (c.streuer@de-mare.org ) en/of OIDS, Koen Kroeze (k.kroeze@de-mare.org). 

 

mailto:C.Streuer@de-mare.org
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