
AFSTUDEERSTAGE: 

Leraar in opleiding 
 
 
 
 

 

 

 

Wat zoeken wij? 

- een teamplayer 

- enthousiasme en positiviteit 

- betrokkenheid 

- iemand die onder begeleiding zelfstandig 

  een groep kan draaien 

- inzetbaar in alle groepen 
 
 
 

 
Wat hebben wij te bieden?: 
- Enthousiaste leerlingen en betrokken collega’s. 
- Professionele begeleiding. 
- Een vergoeding conform CAO afspraken.  
 
- En niet onbelangrijk:  

       Een leerplek om jezelf te kunnen ontwikkelen! 

Je kunt je sollicitatie richten aan: 
directie@schoolnoord.nl 

t.a.v. C. Geerdink (locatiecoördinator) 

mailto:directie@schoolnoord.nl


 

 

 

                                

                                

                

              

                  

       

 

 

         

 

     Ben jij op zoek naar een leuke LIO-stage? 

      Kom dan bij ons op IKC Op d’n Esch in Eibergen! 

     Voor de LIO periode vanaf februari 2023 zijn wij op zoek naar een enthousiaste student. 

 
Wie zijn wij? 

IKC Op d’n Esch is een openbare, BAS gecertificeerde basisschool in Eibergen. Samen met kinderopvang 

Humankind (De Meiboom) vormen we een integraal kindcentrum. IKC Op d’n Esch is een school van de stichting 
OPONOA. Onze school telt 185 leerlingen verdeeld over 8 groepen.  

 

Waarvoor staat IKC Op d’n Esch: 
- BAS onderwijs 
- Engels vanaf 1 tot en met groep 8 

- eigenaarschap en betrokkenheid 
- toekomstgericht onderwijs 
- natuurlijk speel- en leerplein 
- school met een duidelijke structuur 
- kindgericht uitdagend onderwijs 

 

           Team 

Ons dynamische team heeft 17 leerkrachten die zich met veel enthousiasme inzetten voor het 
verwezenlijken van onze doelen.   

 

           Wat zoeken wij: 

- enthousiasme en betrokkenheid 
- een open leerhouding 
- iemand die de uitdaging durft aan te gaan om nieuwe onderwijs ideeën in te brengen en daarmee een 

bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school 

 

Wij bieden jou: 
- een collegiaal team, waar jij deel van uitmaakt.  
- een leerplek om jezelf te kunnen ontwikkelen 
- een team die openstaat voor nieuwe en inspiratievolle ideeën 
- goede begeleiding door een ervaren mentor en schoolopleider 
- een vergoeding conform de afspraken uit het nieuwe cao 

               

                          Geïnteresseerd? 
Wil je graag met ons kennismaken of wil je meer informatie? Neem dan contact op met, of stuur je 

cv en motivatiebrief naar de locatie coördinator Kjell Vogel: directie@opdnesch.nl. 
 

Telefoonnummer: 0545-472117 

 

 

 

  
IKC Op d’n Esch                                                  

 Meidoornstraat 36  

                      7151 ZT Eibergen 

                      Tel: 0545-472117  

                      Website: www.opdnesch.nl   
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SBO DIEKMAAT en DA VINCI BERKELLAND 

te Neede nodigt studenten van het SAXION 
uit te solliciteren naar een LIO-stageplaats. 

 
 
SBO Diekmaat is een middelgrote, 150 leerlingen geplaatst in 11 groepen, lerende organisatie 
die gericht is op adaptief onderwijs. Da Vinci Berkelland is een gespecialiseerde basisschool voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen die gehuisvest is in hetzelfde gebouw als SBO Diekmaat. Da Vinci heeft 2 groepen en op 
de donderdag en vrijdag een extra groep met deeltijdleerlingen.  
Wij bieden voor beide scholen de leerlingen speciale zorg, die in het reguliere basisonderwijs niet geboden kan 
worden. Iedere groep kent een leerlingenaantal van ongeveer 15 leerlingen. Een zorgcoördinator ondersteunt 
en begeleidt de groepsleerkracht. 
 
Voor een enthousiaste toekomstige leerkracht, die op basis van een positieve instelling gericht op 
“zorgleerlingen” zich verder wil verdiepen en ontwikkelen in het speciaal basisonderwijs, bieden wij een 
stageplaats aan. De stage zal in overleg worden uitgevoerd in een onderbouw-, middenbouw- of 
bovenbouwgroep, daarnaast verwachten we dat de stagiaire flexibel en breed inzetbaar is. 
 
Wij zijn op zoek naar een LIO-stagiaire, die: 

• over goede contactuele eigenschappen beschikt; 

• planmatig en taakgericht kan werken; 

• kan omgaan met verschillen in de groep; 

• in staat is te reflecteren op eigen functioneren; 

• open staat voor sturing en positieve feedback; 

• beschikt over een flinke dosis humor en werklust. 
 
Herken jij jezelf in de bovenstaande profilering dan nodigen wij jou uit te solliciteren. 
 
Voor algemene schoolinformatie: www.sbodiekmaat.nl en www.davinci-berkelland.nl  
 
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de stage: 
Cindy Posthuma, locatiecoördinator SBO Diekmaat & Da Vinci Berkelland   
(tel: 0545 – 250 020 op maandag, donderdag en vrijdag) 
 
Schriftelijke sollicitaties tot 21 dec 2022 zenden aan: 
SBO Diekmaat en/of Da Vinci Berkelland 
t.a.v. C. Posthuma 
Wheemerstraat 10 
7161 AN Neede  
 
 

http://www.diekmaat.nl/
http://www.davinci-berkelland.nl/


Lio-vacature groep 6 

Obs De Hofmaat, Neede 
 

De school: 

Obs De Hofmaat is een openbare school in Neede. Er zijn ongeveer 150 leerlingen verdeeld 
over de groepen: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Het team bestaat uit 12 (parttime) leerkrachten.  
Door goed onderwijs helpt obs De Hofmaat alle leerlingen zich op een prettige en veilige 
manier te ontwikkelen. In samenwerking met hun ouders, helpen we hen om als bekwame, 
zelfstandige en sociale burgers de moderne maatschappij in te gaan. Hierdoor zijn ze in 
staat om op hun eigen niveau en met hun eigen talenten zich verder te ontwikkelen.  
Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, persoonlijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.  
 
Het motto van obs De Hofmaat is: ‘samen komen, samen spelen, samen leren’. 
 
De speerpunten: 

• Betrokkenheid: In samenwerking met de ouders wordt sterk in de gaten gehouden 
dat de leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Het creëren van 
een goed pedagogisch klimaat op basis van een positieve houding en respect voor 
elkaar, staat voorop. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat leerlingen lesstof op 
hun niveau aangeboden krijgen.  

• Verantwoordelijkheid: Waar mogelijk krijgen de leerlingen zelf de 
verantwoordelijkheid, zodat ze leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes 
die ze maken. Dit kan op het gebied van de leerstof zijn, maar ook op sociaal gebied.  

• Persoonlijk: Zowel de lesstof als de sociaal emotionele vaardigheden worden 
afgestemd op het niveau van het kind. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen als 
een eigen persoon, met normen en waarden die voor hen belangrijk zijn. Door samen 
te werken leert het kind zichzelf te zijn in de sociale wereld: een mening te vormen en 
met deze mening om te gaan in een groep.  

• Vernieuwing: Door in te spelen op de ontwikkelingen van de leerlingen en op de 
ontwikkelingen in de omgeving, doorloopt de school een continu proces van 
verbetering. Om de leerlingen vaardigheden aan te leren voor de moderne 
maatschappij leren wij hen omgaan met de digitale middelen en media, maar zeker 
ook hoe zij kennis kunnen vergaren, creatief en probleemoplossend leren denken en 
een onderzoekende houding krijgen.  

 
De liostage: 
Je liostage vindt plaats in groep 6. Een leuke groep met 19 leerlingen. Je krijgt in deze groep 
de verantwoordelijkheden die horen bij de fase van jouw studie. De begeleiding gebeurt door 
een ervaren, gecertificeerde leerkracht. 
Op obs De Hofmaat heerst een open sfeer die jou de mogelijkheden biedt om je op vele 
terreinen te ontwikkelen en ons mogelijkheden biedt om van jou te leren. Je bent volledig 
onderdeel van het team.  
Vanuit ons bestuur, stichting OPONOA, wordt de stage conform de cao-afspraken vergoed.  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij mevr. A. Schreurs (locatiecoördinator).  
Dat kan telefonisch via 0545-292090 of via de mail directie@obsdehofmaat.nl . 
 
Je sollicitatiebrief kun je richten aan mevr. A. Schreurs via bovenstaand e-mailadres.  

mailto:directie@obsdehofmaat.nl


Vacature LIO stagiaire  

 

 
 
                    

IKC De Berkel: verbindt, inspireert 

en is altijd in beweging! 

              
IKC De Berkel is een openbare basisschool in Rekken. 

IKC De Berkel is een basisschool die zijn onderwijs zodanig inricht dat het een verbindende factor 
is voor het dorp Rekken. Er zijn naast onderwijs, faciliteiten voor kinderopvang, peuteropvang en 
buitenschoolse opvang. 
Inspirerend zijn we door continu een bijdrage te leveren aan reflectie op ons huidige onderwijs en 
aan beelden over het onderwijs in de toekomst. Hierdoor zijn we altijd in beweging en 
ontwikkeling. 

 

 

Wij zoeken een collega die… 

▪ In de eerste plaats zijn 
enthousiasme, humor en initiatief 
eigenschappen die goed bij ons 
team passen.  

▪ Wij zien daarnaast de lio stagiaire 
als een volwaardige loyale collega 
die de visie van de school in woord 
en gebaar uitdraagt.  

▪ Wij verwachten in onze lerende 
organisatie een pro actieve houding 
van de student die de uitdaging 
durft aan te gaan om nieuwe 
onderwijsideeën in te brengen en 
daarmee een bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van de school.  

Wie bieden… 
▪ 4 dagen per week een enthousiaste groep 

3/4 en/of groep 7/8.  
▪ een prettige werkomgeving en een 

enthousiast, gemotiveerd team op een 
school die volop in ontwikkeling is.  

▪ een goede begeleiding door een ervaren 
mentor en opleider.  

▪ We betalen nu conform CAO  
(50% van schaal LB1) 

 



Vacature LIO stagiaire  

▪ Een open communicatie heeft naar 
kinderen, collega’s en ouders.  

Word jij enthousiast van deze vacature en wil je graag je bijdrage leveren in ons team?  
Mail dan je motivatie met cv naar directie@obsdeberkel.nl   
Wil je graag meer weten over het werken op IKC De Berkel dan kun je bellen met Marije Verbeek, 
locatie coördinator 0545-431585 

 

mailto:directie@obsdeberkel.nl


                     

Openbare H.W. Heuvelschool 

Kronenburgerstraat 3a 

7271 GD Borculo 

tel 0545-272084 

e-mail : info@heuvelschool.nl 

website : www.heuvelschool.nl     

 

 

Betreft: vacature lio-leerkracht schooljaar ‘22-'23 

 

 

Vanaf februari 2023 bieden wij de mogelijkheid aan een enthousiaste LIO-leerkracht 

om de eindstage bij ons in te vullen in groep 5, 6 of 1/2 

  

Wie zijn wij? 

De Heuvelschool is een openbare school en wordt bezocht door ongeveer 180 leerlingen. 

Het team bestaat uit 19 personen. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.  

Ons motto van waaruit we werken is: ‘Ieder kind zijn talent’. Hiermee willen we aangeven dat 

ons onderwijs gericht moet zijn op dat wat kinderen kunnen. Belangrijke aspecten hierin zijn: 

succeservaringen (complimenten), zelfvertrouwen, eigenaarschap (verantwoordelijkheid) en 

samenwerking.  

 

Dit schooljaar richten wij ons op het verbeteren van het begrijpend lezen, houden wij ons 

bezig met verbetering van het ICC onderwijs en zijn wij ons aan het oriënteren op een nieuwe 

leesmethode.  

 

Team(spirit) 

Het team is open, betrokken en samenwerkings- en doelgericht. We staan met elkaar voor de 

doelen die gesteld zijn. Hierin is collegialiteit en professionaliteit bepalend voor de sfeer in de 

school. Een lio-stagiaire zal derhalve alle kansen krijgen om een duidelijke inbreng te hebben 

in de schoolontwikkeling (en dus ook zijn/haar eigen ontwikkeling). Een goede begeleiding 

van stagiaires (maar ook jonge leerkrachten) vinden wij essentieel. 

 

Van belangstellenden verwachten wij 

een enthousiaste, betrokken en open (leer)houding. Omdat wij stagiaires serieus nemen zien 

wij ze als collega’s die initiatief kunnen nemen en zichtbaar aantonen deel uit te willen maken 

van een team dat blijft zoeken naar verbeteringen. Dit gaat uiteraard gepaard met een open 

sfeer, gelijkwaardigheid en gerichtheid op samenwerking. 

 

Wij bieden 

- (tijdelijk) een groep met betrokken en enthousiaste leerkrachten 

- een leuke en prettige werkomgeving 

- een goede professionele begeleiding 

- collegialiteit 

- een aantrekkelijke stagevergoeding conform de cao-afspraken.  

 

Op de website van de school is meer informatie te vinden.  

Sollicitaties richten aan mevr. H. Eekelder-Prinsen (locatiecoördinator); daarbij graag 

voorkeur voor groep vermelden.  

Voor vragen/ informatie graag mailen naar info@heuvelschool.nl 

 

 

http://www.heuvelschool.nl/
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