
 
 

 OBS Meester Lugtmeijer 

1e Wormenseweg 158           

7331 MR Apeldoorn                

055 533 18 20 

 

OBS Meester Lugtmeijer 
vraagt per februari 2023 een enthousiaste 

LIO-student 
voor groep 1 

 

De groep 

Groep 1/2 bestaat rond de kerstvakantie uit ongeveer 30 kinderen. Daarom willen wij deze 
groep na de kerstvakantie splitsen in een groep 1 en een groep 2. Bij de start zullen er 
veertien kinderen in groep 1 zitten en in de loop van het schooljaar zullen daar nog wat 4-
jarigen bij instromen. Het is een groep kinderen die een goed voorbeeld nodig heeft van de 
leerkracht om de regels en routines op school eigen te maken. De kinderen profiteren van 
een positieve benadering en leren daarin van elkaar.  

Tijdens de dagen dat jij op school bent, draai jij zelfstandig de groep. Naast jou staat een 
mentor die de groep draait op de dag dat jij les hebt op Saxion. Eén dag per week staan jij 
en je mentor gezamenlijk voor de groep, zodat er na schooltijd ruimte is om met jouw mentor 
te overleggen en zodat er onder schooltijd mogelijkheden zijn voor individuele aandacht voor 
de kinderen. Samen met de mentor voer je ook de oudergesprekken.  

 

De school 

De Lugtmeijer is een school in de wijk Apeldoorn-Zuid met ongeveer 110 leerlingen. Veel 
kinderen komen uit deze wijk, maar ook vanuit andere wijken in Apeldoorn. Door de 
kleinschaligheid van de school is er persoonlijke aandacht voor ieder kind. 

Wij werken als team volgens de wijze van Stichting Leerkracht en hier nemen wij jou graag in 
mee. Ook laat de leerkracht van groep 2 jou graag zien hoe zij werkt met jaardoelen, 
themaplannen en weekplannen. Dit staat goed bij ons op school en dit leren wij graag aan 
jou!  

 

Het team 

Het team van de Lugtmeijer bestaat op dit moment uit vijf leerkrachten, een 
leerkrachtondersteuner, twee onderwijsassistenten, een IB-er, een administratief 
medewerkster en een directeur.  

Je wordt meegenomen in teamactiviteiten zoals vergaderingen en evenementen (bijv. 
koningsspelen of een teamborrel) en jouw inzet daarin wordt zeer gewaardeerd. 

 



Wat bieden wij? 

• Een enthousiaste groep leerlingen; 

• De mogelijkheid om te ervaren hoe leuk een ‘eigen’ groep is; 

• Een vergoeding van €75,- per dag; 

• Intensieve begeleiding door een duo-collega en de OIDS, zolang dit nodig is. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij naar onze website: 
https://www.meesterlugtmeijer.nl/. 

Bellen of mailen naar school kan natuurlijk ook! Dat kan naar Marije Huijsmans op nummer: 
055 – 533 18 20 of 06 – 58 94 56 99 en via de mail op: mhuijsmans@leerplein055.nl.  

Ben je enthousiast geworden en lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Dan 
nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en nader met ons kennis te maken. 

 

 

https://www.meesterlugtmeijer.nl/
mailto:mhuijsmans@leerplein055.nl


 

 

 

 
IKC de Bundel  

Anna Bijnsring 201 

7321 HG Apeldoorn 

055 366 16 44 

 

IKC De Bundel  
vraagt per februari 2023 (datum in overleg) een enthousiaste 

LIO-student 
voor groep 4 

 

De groep 

Groep 4 is een kleine klas. In de loop van het schooljaar stroomt mogelijk nog een leerling in 
vanuit Wereldschool De Vlinder (nieuwkomersonderwijs). Hoewel groep 4 klein is qua 
aantallen, krijg je wel te maken met niveauverschillen. Ook in deze groep werken leerlingen 
aan pluswerk, terwijl anderen nog een verlengde instructie van jou nodig hebben. Sociaal-
emotioneel gezien wordt de groep steeds hechter, maar ze hebben wel een leerkracht nodig 
die hen helpt om conflictjes tijdens bijv. de pauze samen met hen op te lossen.  

Tijdens de dagen dat jij op school bent, draai jij zelfstandig de groep. Naast jou staat een 
mentor die de groep draait op de dag dat jij les hebt op Saxion. Op vrijdagmiddag is er tijd 
om met jouw mentor te sparren, gezamenlijk blok-voorbereidingen te maken en 
leerlingoverleg te plannen. Groep 4 is op vrijdagmiddag namelijk vrij. Samen met je mentor 
voer je de oudergesprekken. Je wordt volledig meegenomen in alle teamactiviteiten en jouw 
inzet daarin wordt zeer gewaardeerd. 

De Bundel is een echte buurtschool waar na schooltijd veel kinderen van school weer op het 
schoolplein te vinden zijn.  

 

Het onderwijs 

De afgelopen jaren hebben wij veel ingezet op het vergroten van de kwaliteit van het 
onderwijs en daarmee op het verhogen van de opbrengsten van de school.  

Blokvoorbereidingen, het maken van groepsanalyses en observeren staan bij ons vast op 
het programma. We zijn trots op het onderwijs dat wij geven! 

 

Taalschool 

De school profileert zich als een taal-leesschool. Wij streven naar excellentie op het gebied 
van taal en zien lezen daarbij als motor van een goede ontwikkeling. In de school worden 
uitingen van taal in woord en schrift op verschillende manieren zichtbaar.  

Als team willen wij onszelf blijven professionaliseren. Daarom volgen wij dit jaar een 
teamscholing Close Reading, waarbij jij ook kunt aansluiten! 

Van groep 1 t/m 8 wordt er Engels gegeven. 

 



Kanjerschool 

De Bundel is een Kanjerschool, wat betekent dat in alle groepen lessen van de 
Kanjertraining worden gegeven. Daarnaast benoemen wij de Kanjerpetten wanneer wij 
gedrag met leerlingen bespreken en evalueren. Ten slotte nemen wij een aantal keer per 
jaar vragenlijsten af om de sociale veiligheid van onze leerlingen in beeld te brengen. 

 

Scholing 

Dit schooljaar staan een aantal doelen centraal. Dit zijn: 

- het verder ontwikkelen van het rekenonderwijs binnen onze school; 

- opbrengsten van begrijpend lezen vergroten (teamscholing); 

- onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen versterken; 

- als school hebben we de ambitie om op te gaan voor een beoordeling “goed” bij de 
onderwijsinspectie. Dit schooljaar gaan we hier verdere stappen in maken. 

 

Het team 

Het team van de Bundel bestaat op dit moment uit acht leerkrachten, twee 
onderwijsassistenten, een leerkrachtondersteuner, een vrijwillige conciërge, een IB-er, een 
administratief medewerkster, diverse studenten van Saxion Deventer en een directeur. Allen 
variërend in de leeftijd tussen 25 en 62 jaar. Daarnaast werken wij nauw samen met onze 
collega’s van Kinderopvang Bloom. 

Sinds een aantal jaar is de Bundel een Opleidingsschool en daar zijn we erg trots op. Naast 
de vaste teamleden zijn er ook dit schooljaar weer PABO studenten op school te vinden. Zij 
vormen een belangrijk onderdeel van ons team. We vinden het fijn om studenten de 
gelegenheid te bieden om het mooie vak van leerkracht in de praktijk te ervaren en hopen in 
een gezamenlijk traject veel van en met elkaar te kunnen leren.  

 

Wat bieden wij? 

• Een enthousiaste groep leerlingen; 

• De mogelijkheid om te ervaren hoe leuk een ‘eigen’ groep is; 

• Een vergoeding van €75,- per dag; 

• Intensieve begeleiding door een duo-collega en de OIDS, zolang dit nodig is; 

• De gelegenheid om je eigen talenten in te zetten voor het onderwijs op De Bundel; 

• Samenwerken in een team van enthousiaste collega’s met oog voor elkaar. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij naar onze website: 
www.obsdebundel.nl/ en onze facebookpagina: www.facebook.com/obsdebundel.  

Bellen of mailen naar school kan natuurlijk ook! Dat kan naar Iris Hollander op nummer: 055-
3661644 of mobiel: 0654336358 en via de mail op: bundel@leerplein055.nl.  

Ben je enthousiast geworden en lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Dan 
nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en nader met ons kennis te maken. 

 

 

http://www.obsdebundel.nl/
http://www.facebook.com/obsdebundel
mailto:bundel@leerplein055.nl


 

GEZOCHT 
LIO-ER  
Ben jij de nieuwsgierige student die graag wilt 
leren en werken op een school die procesgericht 
werken centraal stelt? 

 
Openbare basisschool Sprengenpark is een Vreedzame School met 110 
leerlingen, gelegen in Apeldoorn-West. Het positieve klimaat samen met 
het ervaringsgericht onderwijs, beschouwen wij als onze fundering. Goed 
in je vel zitten is belangrijk om open te staan om nieuwe dingen te willen 
leren! 
We  luisteren, praten en werken met elkaar.  
 
Zowel het kind als het team werkt en leert bij ons coöperatief. Als student 
draai je mee in één van onze ontwikkelteams.  
 
Op Sprengenpark werk je in groep 5/6 samen met Lisette en Hajat en 
ontdek je: 

- Hoe je de kinderen betrekt bij hun eigen leerproces; 
- Hoe je zorgt voor kwalitatief en passend aanbod in een rijke 

leeromgeving; 
- Hoe je samenwerkt binnen de driehoek -ouder-kind-school; 
- Hoe je samen leert en groeit door gebruik te maken van elkaars 

expertise en vragen! 
 

Is jouw nieuwsgierigheid gewekt maar heb je nog vragen? Surf dan naar 
www.sprengenpark.nl of bel naar 055 355 22 37/0618476856 
Onze nieuwe collega ontvangt een stagevergoeding.  
 
 

 

LIO Vacature  

groep 5/6 

──── 

Openbare basisschool 

SPRENGENPARK 

──── 

een school waar 

iedereen samen leert 

en werkt vanuit 

VERBINDING 

 

──── 

 waar je 

NIEUWSGIERIG 

& 

──── 

 

BETROKKEN 

bent bij de 

ontwikkeling jezelf & 

elkaar! 

Stuur je motivatiebrief naar: 

Susanne Vermeulen, directeur 

Lisette Bomhof, leerkracht 

sprengenpark@leerplein055.nl 
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