
 

 

 
 

Vacature LIO-stagiair op de Nicolaasschool in Schalkhaar 
 
De Nicolaasschool is een katholieke basisschool met 440 leuke, lieve en leergierige leerlingen 
verdeeld over 16 groepen. Wij bieden kinderen de ruimte om samen te leren, te groeien en 
te bloeien.  
Wij zijn een gedreven en hardwerkend team, en wij hebben als doel ons onderwijs elke dag 
een beetje te verbeteren. In 2023 gaan wij aan de slag met het verder verdiepen van ons 
wereldoriëntatie onderwijs en met de voorbereidingen voor ons nieuwe Schoolplan 2023-
2027. Lijkt het je wat om jouw LIO stage op onze school te doen? 
 
Wij zijn op zoek naar: 

 
Een energieke student voor groep 8 

 
Deze leraar in opleiding: 
 

 Is enthousiast en flexibel; 

 Staat open voor feedback, ook door middel van Beeldcoaching; 

 Werkt graag met anderen samen om zichzelf en het onderwijs te verbeteren. 
 
Wij bieden: 
 

 Een enthousiast en betrokken team; 

 Goede begeleiding; 

 Fijne kinderen; 

 Een vergoeding van 1550 euro bruto per maand, bij een fulltime werkverband, 
conform de afspraken Stedendriehoek. 

 
In groep 8: 
 

 Werken we met LeerKracht; 

 Maak je de doorverwijzing en de eindtoets mee; 

 Werken we aan de verbetering van ons leesonderwijs; 

 Gebruiken we de technieken van Teach like a Champion in onze lessen; 

 Gaan we vanaf de meivakantie aan de slag met de musical; 

 Bezoeken de leerlingen in kader van burgerschapsvorming verschillende instellingen. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Barbara Schram, 
directeur, telefoonnummer 0570-621922. Heb je interesse, stuur dan je brief met CV aan 
mevrouw B. Schram, b.schram@nicolaasschool.net. De gesprekken zullen plaats vinden in 
januari 2023. 

mailto:b.schram@nicolaasschool.net


 
 
 
 
 
 

 
 
Vacature LIO 
Onderbouw en bovenbouw 
 
Per 13-02-2023 

Kindcentrum Rivierenwijk 
 
Zaanstraat 1 
7417 WN Deventer 
t 0570-623575 
info@kindcentrumrivierenwijk.nl 
 
www.kindcentrumrivierenwijk.nl 

Kindcentrum Rivierenwijk zoekt per 13 februari 2023 een juf of een meester voor een LIO stage in 
de onderbouw en de bovenbouw. De school is gehuisvest in een schitterend nieuw gebouw in het 
hart van de Rivierenwijk. In het Kindcentrum gaan veel kinderen met een niet Nederlandstalige 
herkomst naar de peuterspeelzaal en naar school. Kortom een unieke kans om een stevige basis 
voor je verdere loopbaan neer te zetten.  
 
Wij zijn op zoek naar: 

• Een student met veel affiniteit voor onze doelgroep 

• Een student die open staat voor feedback 

• Een student die graag samenwerkt met anderen om zichzelf en het onderwijs te 
verbeteren 

 
Wat wij jou te bieden hebben: 

• Een inspirerende werkomgeving 

• Werken in een lerende organisatie 

• Coaching en begeleiding van een deskundige mentor en opleider 

• Wekelijks collegiale consultatie, feedback en gezamenlijke lesvoorbereiding 

• Veel kans op persoonlijke ontwikkeling 

• Een prachtig gebouw met een uitdagende buitenspel omgeving 

• Werken in een enthousiast en positief ingesteld team  

• Een vergoeding van 50% van schaal L10-1 of L11-1; vast te stellen door de werkgever 

• Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden  
 
Heb je interesse en zou je ons team willen komen versterken? Stuur uiterlijk 6 januari een 
sollicitatiemail met CV naar mathijsverlinden@kindcentrumrivierenwijk.nl, de opleider in de school. 
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 2 en 3 van 2023. 
 
Een proefles kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Voor meer informatie over onze school, zie www.kindcentrumrivierenwijk.nl en 
www.facebook.com/kindcentrumrivierenwijk  
 

mailto:mathijsverlinden@kindcentrumrivierenwijk.nl
http://www.kindcentrumrivierenwijk.nl/
http://www.facebook.com/kindcentrumrivierenwijk


 Stuur een mail naar bestuur@deventerleerschool.nl

Aangeboden: stageplek
middenbouw/bovenbouw

Stageplek op de Deventer Leerschool 
De Deventer Leerschool is een openbare basisschool gevestigd in het centrum van de stad 
Deventer. We hebben 9 groepen, waarvan 3 kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8 zĳn 
enkelvoudige groepen. We zĳn een divers, enthousiast team. We zĳn voortdurend gericht op 
verbetering van onszelf en ons onderwĳs.

Wĳ bieden:
Een stageplek in middenbouw/bovenbouw vanaf  maandag 13 februari 2023
Coaching en ondersteuning
Persoonlĳke ontwikkeling
Een standaardvergoeding van €320,00 per maand
Een collegiaal, enthousiast team
Gunstige ligging (dichtbĳ het station)

Wĳ vragen:
Inzet
Enthousiasme
Flexibiliteit
Collegialiteit
Samenwerking
Openstaan voor feedback

Interesse?
Heb je interesse en zou je ons team willen versterken? Stuur  uiterlĳk 18 december 2022 
een solliciatiemail met CV naar Miriam den Otter (OIDS):

m.denotter@deventerleerschool.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf maandag 9
januari t/m donderdag 19 januari. Voor meer informatie over onze school, zie
www.deventerleerschool.nl
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