
Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste lio-er voor groep 5! 

 

 

 

Regenboog Woudhuis is één van de 25 scholen van PCBO Apeldoorn. We hebben 225 

leerlingen en 9 groepen. Ons team bestaat uit 20 leerkrachten, een leerkrachtondersteuner, 

een intern begeleider en een directeur. Met elkaar zetten we ons in voor een fijne en leerzame 

schooltijd voor de kinderen. De school is goed te bereiken via station Osseveld. 

We vinden het belangrijk om binnen onze school een sfeer te creëren waar kinderen zich veilig 

voelen. Zich geaccepteerd weten door medeleerlingen en leerkrachten. Onderwijs in diversiteit. Verbinden met 

hart, hoofd en handen in een rijke leef- en leeromgeving. Wie kiest voor PCBO Regenboog Woudhuis, kiest 

voor een basisschool waar persoonlijk contact met leerlingen en ouders belangrijk is. We streven ernaar dat 

alle kinderen met plezier naar Regenboog Woudhuis gaan. We zorgen dat er ruimte is om de talenten van ieder 

kind optimaal te ontwikkelen.  

 

Inzetbaarheid: Wij zoeken een LIO-student die samen met de leerkracht het onderwijs  
gaat verzorgen aan de kinderen in groep 5 van onze school. 

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
Start: Februari 2023 
Vergoeding: 50% van L10 trede 1 (naar rato) 

 

 
Wij bieden: 

 
- Een fijne stageplek waar je samen met de leerkracht 

verantwoordelijkheid draagt voor groep 5; 
- Een enthousiast en gedreven team, waar jij deel van uitmaakt; 
- Een goede begeleiding door een ervaren leerkracht en een kundige 

opleider in de school; 
- Mogelijkheden om jezelf goed te ontwikkelen. 

 

Van de te benoemen LIO-student wordt verwacht dat hij/zij:  

• Graag samenwerkt met anderen om zichzelf en het onderwijs te verbeteren;  

• Kennis heeft van het werken met kinderen in de middenbouw;  

• Beschikt over goede contactuele eigenschappen;  

• Inzet toont, zowel binnen als buiten de groep;  

• Open staat voor coaching en feedback;  

• Doelmatig en planmatig werkt;  

• Werkt vanuit een pedagogische benadering waaruit respect voor kinderen spreekt;  

• Kinderen motiveert en begeleidt, een positieve manier van omgaan met kinderen heeft; 

• Een rijke leeromgeving creëert, samen met de mentor; 

• Deel neemt aan vergaderingen, rapportbesprekingen, buitenschoolse activiteiten en oudercontacten e.d.  

(kortom, die betrokken is bij de organisatie). 

 

Word jij enthousiast van ons verhaal en wil je graag jou bijdrage leveren in ons team? Voor nadere inlichtingen 

of een bezoek aan de school kun je contact opnemen met Alice Stulp, te bereiken via het telefoonnummer 

(055)- 3667288.  

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website: https://regenboogwoudhuis.pcboapeldoorn.nl.  

Een brief met motivatie en Curriculum Vitae kun je richten aan Alice Stulp; astulp@pcboapeldoorn.nl. 

 

mailto:astulp@pcboapeldoorn.nl


Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste lio-er voor groep 4! 

 

 

 

Regenboog Woudhuis is één van de 25 scholen van PCBO Apeldoorn. We hebben 225 

leerlingen en 9 groepen. Ons team bestaat uit 20 leerkrachten, een leerkrachtondersteuner, 

een intern begeleider en een directeur. Met elkaar zetten we ons in voor een fijne en leerzame 

schooltijd voor de kinderen. De school is goed te bereiken via station Osseveld. 

We vinden het belangrijk om binnen onze school een sfeer te creëren waar kinderen zich veilig 

voelen. Zich geaccepteerd weten door medeleerlingen en leerkrachten. Onderwijs in diversiteit. Verbinden met 

hart, hoofd en handen in een rijke leef- en leeromgeving. Wie kiest voor PCBO Regenboog Woudhuis, kiest 

voor een basisschool waar persoonlijk contact met leerlingen en ouders belangrijk is. We streven ernaar dat 

alle kinderen met plezier naar Regenboog Woudhuis gaan. We zorgen dat er ruimte is om de talenten van ieder 

kind optimaal te ontwikkelen.  

 

Inzetbaarheid: Wij zoeken een LIO-student die samen met de leerkracht het onderwijs  
gaat verzorgen aan de kinderen in groep 4 van onze school. 

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
Start: Februari 2023 
Vergoeding: 50% van L10 trede 1 (naar rato) 

 

 
Wij bieden: 

 
- Een fijne stageplek waar je samen met de leerkracht 

verantwoordelijkheid draagt voor groep 4; 
- Een enthousiast en gedreven team, waar jij deel van uitmaakt; 
- Een goede begeleiding door een ervaren leerkracht en een kundige 

opleider in de school; 
- Mogelijkheden om jezelf goed te ontwikkelen. 

 

Van de te benoemen LIO-student wordt verwacht dat hij/zij:  

• Graag samenwerkt met anderen om zichzelf en het onderwijs te verbeteren;  

• Kennis heeft van het werken met kinderen in de middenbouw;  

• Beschikt over goede contactuele eigenschappen;  

• Inzet toont, zowel binnen als buiten de groep;  

• Open staat voor coaching en feedback;  

• Doelmatig en planmatig werkt;  

• Werkt vanuit een pedagogische benadering waaruit respect voor kinderen spreekt;  

• Kinderen motiveert en begeleidt, een positieve manier van omgaan met kinderen heeft; 

• Een rijke leeromgeving creëert, samen met de mentor; 

• Deel neemt aan vergaderingen, rapportbesprekingen, buitenschoolse activiteiten en oudercontacten e.d.  

(kortom, die betrokken is bij de organisatie). 

 

Word jij enthousiast van ons verhaal en wil je graag jou bijdrage leveren in ons team? Voor nadere inlichtingen 

of een bezoek aan de school kun je contact opnemen met Alice Stulp, te bereiken via het telefoonnummer 

(055)- 3667288.  

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website: https://regenboogwoudhuis.pcboapeldoorn.nl.  

Een brief met motivatie en Curriculum Vitae kun je richten aan Alice Stulp; astulp@pcboapeldoorn.nl. 
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