
Wij zijn een fijne dorpsschool met 90 leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen in het 
dorp Rietmolen. SAMEN ontwikkelen wij onze leerlingen tot unieke, zelfbewuste mensen die 
VERANTWOORDELIJK om kunnen gaan met zichzelf en de omgeving, waardoor zij succesvol 

en gelukkig zullen zijn in het leven. Wij zien de toekomst van onze school als een 
ontwikkelplek voor leerlingen, waarbij de focus ligt op onderwijs van hoge KWALITEIT zodat 

onze leerlingen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Samen met onze leerlingen en 
ouders zijn wij altijd in BEWEGING en TROTS op onze school! 

Gaat jouw onderwijshart sneller kloppen bij kleuters? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij zoeken jou! 
• Als jij geniet van het spelenderwijs leren bij jonge kinderen.

• Als jij je wilt specialiseren, ervaring op wilt doen en wilt leren bij de kleutergroep.

• Als jij een teamplayer bent en gelooft in de kracht van samen leren.

Wat bieden wij jou in deze LIO! 
• Een kleine kleutergroep en een andere kleutergroep als sparringpartner.

• Een veilige en inspirerende ontwikkelplek voor leerlingen en leerkrachten.

• Oog voor jouw ontwikkeling waarbij iedereen z'n steentje wil bijdragen, zodat jij

maximaal kunt leren.

• En natuurlijk een gezellig (klein) team, waarbij jij je gauw thuis zult voelen.

• Eventueel meedenken met vervoer naar deze mooie school.

Ben jij erbij? 
• Als we het leren meer zichtbaar maken voor onze leerlingen.

• Als we samen verder werken aan goed en boeiend onderwijs.

• Als we samenwerken met leerlingen, ouders, Rietmolen en de wereld om ons heen.

• Als we onze successen vieren en trots zijn op onze school.

Wil jij erbij zijn? 
Laat het ons weten via een brief naar m.ribbers@keender.nl  en l.kleinbreteler@keender.nl. 
Wil je meer informatie, mail of bel ons (0545-221048).  
Je bent van harte welkom en we horen graag van jou! 
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CONTACT 

Alfrinkschool Neede 

Koordsteeg 11 

7161 WH Neede 

s.ribbers@keender.nl

0545-292686

ALFRINKSCHOOL NEEDE ZOEKT 
EEN ENTHOUSIASTE LIO-STUDENT(E) 

VOOR DE BOVENBOUW 

LEREND WERKEN OP DE ALFRINKSCHOOL 

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste LIO-stagiaire die graag wil werken in de  

bovenbouw: in groep 7 of in groep 8. 

We nodigen jou van harte uit om bij ons stage te komen lopen. 

Wat bieden wij je: 

- een enthousiast team dat samen werkt om het beste te

bieden voor ieder kind.

- een school waar je mag leren en ontwikkelen.

- goed begeleiding van een mentor en schoolopleider

- geweldige kinderen met uiteenlopende

onderwijsbehoeften.

- een school die werkt met verschillende digitale

middelen zoals Snappet op Chromebooks.

- zaakvakken in projectvorm.

- een Kanjerschool (sociaal-emotioneel).

Laat ons weten: 

- Welke vaardigheden/specialiteiten breng je mee?

- Waarom zou je graag op onze school jouw LIO-stage

willen lopen?

Stuur ons een leuke brief waarin je vertelt wie je bent en wat je motivatie is! Je kunt deze  

brief richten aan directrice Joyce Vorsteveld: j.vorsteveld@keender.nl. Voor vragen over deze 

vacature kun je contact opnemen met schoolopleider Sylvia Ribbers: s.ribbers@keender.nl.  
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Op basisschool Heeckeren vinden we dat kinderen plezier moeten beleven aan het leren en aan het 
omgaan met elkaar. Plezier is een voorwaarde om tot goed leren te komen. Daarbij gaan we uit van 
verschillen tussen kinderen (leerstijl, niveau, interesse). Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
kunnen leren in een uitdagende omgeving en op school de nodige rust vinden tijdens hun 
ontwikkeling.  

Dit schooljaar staat het spelend/ bewegend/onderzoekend leren centraal, samen met 
onderwijskundige ontwikkelingen betreffende ons reken- en leesonderwijs.  
 
We zijn op zoek naar een lio stagiaire die;  

• flexibel en initiatiefrijk is, 

• goed kan samenwerken en kan relativeren, 

• met de leerlingen onderzoekend wil leren en nieuwsgierigheid gaat aanwakkeren . 
 
Wij bieden/hebben:  

• een basisschool met ongeveer 220 leerlingen,  

• twee groepen 8 (18 en 19 leerlingen) waar veel groepsdoorbrekend onderwijs tussen is,  

• een enthousiast en betrokken team om mee samen te werken,  

• ervaren mentoren en schoolopleider,  

• de standaard vergoeding van €20 bruto per stagedag, 

• de mogelijkheid om stichting Keender te leren kennen. 
 
 
 
 

 

Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met      
CV naar Benno de Graaf (directeur) b.degraaf@keender.nl en 
Els Bol (schoolopleider) e.bol@keender.nl. 
 
Basisschool Heeckeren, Kloosterlaan 60, 7471BC, Goor 
 
Voor meer informatie kan gebeld worden op: 0547-261418   
(nummer school) of worden gekeken op www.heeckeren.nl. 
 

Basisschool Heeckeren is op zoek naar een LIO stagiaire in groep 
8b voor de periode van februari t/m juli 2023. 
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