
 

 

VACATURE LIO STAGEPLEK BEATRIXSCHOOL, PERIODE FEB-JULI 2023 

 

 

Wil je kinderen begeleiden in het samen leren in een uitdagende leeromgeving? 

Wil je groepsdoorbroken werken en samen optrekken met leerlingen, ouders en de 

vrijwilligers om onze school heen? 

Wil je samenwerken in een pro-actief team dat elke dag een beetje beter wil worden? 

Wil en kun je denken in mogelijkheden en denken buiten de kaders? 

En vind je eigenaarschap en zelfstandigheid van de leerling, openheid, vertrouwen en met 

plezier leren erg belangrijk? 

Dan ben je bij ons aan het goede adres! 

 
 
De Beatrixschool biedt  
per 13 februari a.s.  
een LIO-stageplek aan  
in groep 3-4. 
 

 
  

We zijn een middelgrote dorpsschool met ongeveer 100 leerlingen en een team van 13 collega’s. De 

school ligt midden in het groene Harfsen.  



 

 

Samen met de kinderen, ouders, ons team en vrijwilligers rondom onze school, geven we ons 

dagelijks onderwijs vorm, met: 

- ’s Ochtends de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling via de reken-, taal- en 

spellingdoelen van Snappet; 

- ’s Middags thematisch en creatief werken via 4xWijzer (een mix van natuuronderwijs, 

geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap) en het inspiratieblok op woensdag met 

creatieve, sportieve, maatschappelijke of groene workshops. 

 

Wij vinden het belangrijk om te investeren in toekomstige collega’s en bieden je daarom: 

- een prettige en persoonlijke begeleiding van onze fulltime collega in groep 3-4; 

- een stagevergoeding tot aan de zomervakantie, zoals afgesproken met Saxion en alle 

besturen in de regio; 

- een uitdagende leerplek met 13 collega’s die mét en van jou willen leren! 

- uitzicht op een mooie werkplek bij één van onze Poolsterscholen, na het behalen van je 

diploma.  

 

De Beatrixschool is onderdeel van Stichting Poolsterscholen, 10 openbare basisscholen gelegen in de 

gemeente Lochem.  

Wil je meer weten over ons? Kijk op https://beatrixschool.poolsterscholen.nl. Bij vragen 

bel je 0573-431765 en/of reageer op deze vacature via m.holster@poolsterscholen.nl 

(Miranda Holster, directeur). We kijken uit naar jouw brief!  
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Op de Barchschole worden kinderen gecoacht en getraind voor het echte leven. Dit vraagt om creatieve geesten 
die ondernemend, respectvol en betrokken zijn. Daarom spelen bij ons de persoonlijke interesses, ontwikkelingen 
en talenten van ieder kind een hoofdrol. Goede manieren, empathie, zelfstandigheid en autonomie zijn belangrijke 
pijlers. We richten ons op een brede ontwikkeling. In uitdagende ruimtes in steeds wisselende groepen met 
verschillende leeftijden stimuleren we de kinderen. Geen traditioneel onderwijs dus, want wij geloven dat 
nieuwsgierigheid de beste basis is om dingen te ontdekken en te begrijpen. We stellen vragen en gaan samen met 
onze leerlingen op zoek naar antwoorden zodat zij vol vertrouwen, plezier en zelfstandigheid de toekomst 
tegemoet gaan.
De Barchschole is een dorpsschool met ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over units. Wij werken volgens een 
nieuw onderwijsconcept, waardoor het voor vernieuwende leerkrachten aantrekkelijk is om hun vakbekwaamheid 
hier verder te ontwikkelen.

Openbare basisschool De Barchschole in Barchem zoekt een: 

Enthousiaste en gedreven LIO student
Het betreft een LIO stage in een unit naar keuze (midden- of bovenbouw)

Wat vragen we van jou?
Wij zoeken iemand die:

• het kind centraal stelt en kan aansluiten bij de 
behoeften van kinderen;

• zijn pedagogische kant sterk ontwikkeld heeft;

• buiten de kaders kan denken;

• didactisch sterk in zijn schoenen staat;

• oog heeft voor verschillen tussen kinderen en 
om kan gaan met hun eigen initiatieven;

• initiatiefrijk is, zelfstandig kan werken en ook 
goed kan afstemmen met anderen 

• communicatief vaardig is en gevoel voor humor 

heeft;

• enthousiast, creatief en flexibel is;

• een gezonde werkhouding heeft.

Kun jij je in deze omschrijving vinden en heb 
je dezelfde instelling? 
Dan bieden we je het volgende:

• een school die voortdurend op zoek is naar de beste 
manier om kinderen zich te laten ontwikkelen;

• we laten je ervaren dat kinderen eigenaar zijn van 
hun leerproces;

• een school waar Kernconcepten een belangrijke 
plaats in nemen

• een team met pit;

• persoonlijke begeleiding;

• een dynamische school waar je als volledig teamlid 
meedraait.

Wil je een stageplek met uitdaging?
Neem dan contact met ons op! 
Stuur je sollicitatiebrief naar Nicole Pot

n.pot@poolsterscholen.nl

Heb je nog vragen, bel ons gerust via 0573-441222 

of neem een kijkje op onze website: www.barchschole.nl
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