
Ontdek je eigen kleur

Ben jij die enthousiaste en 

gedreven stagiaire die samen 

met de kinderen ‘je eigen kleur

wil gaan ontdekken’? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden vanaf februari 2023 
een LIO stageplek in de bovenbouw.

Op de John F. Kennedy school staan wij voor:

▪ een goed pedagogisch klimaat;

▪ 3D leren;

▪ gestructureerd en gedifferentieerd lesgeven met inzet 

van het TOP-plein. 

Wat wij jou te bieden hebben:

• een gezellig en collegiaal team;

• opgeleide mentoren die je goed begeleiden;

• leren lesgeven vanuit het gedachtegoed van 3D leren;

• meedraaien in onze schoolontwikkeling rondom executieve 

functies versterken en taal-leesonderwijs;

• een betaalde stage (50% salaris van een startende leerkracht.) 

Nieuwsgierig geworden? Neem 
een kijkje op onze website: 
bsjfkennedy.nl

Inlichtingen en 

sollicitaties naar:

Ellen Barink (directeur)

e.barink@skbg.nl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vacature lio-student  

 voor groep 1-2 

Word jij blij van een groep kleuters die 

jou nodig hebben om te groeien? Wil jij 

je nog verder ontwikkelen in het stellen 

van heldere doelen, hoge 

verwachtingen hebben en zicht houden 

op de ontwikkeling van de leerlingen en  

kun jij vooral ook enorm genieten van 

hun verhalen en samen pret maken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!! 

Dit bieden wij jou: 

✓ Een plek in een gepassioneerd en gezellig team 

✓ Een fijne werkplek op ons onderbouwplein 

✓ Een school waar je kennis kunt maken met het 

werken vanuit Daltonkernwaarden  

✓ Een lio-student werkplek vanaf februari 2023 tot 

aan de zomervakantie met een stagevergoeding 

van €50,= per dag. 

 

Interesse? 

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken of heb je 

nog vragen? Neem dan contact op met Leonie Berends 

(opleider van Basisschool De Kleine Wereld) 

en stuur jouw motivatie  naar l.berends@skbg.nl 

 

Neem vooral een kijkje op onze site: 

www.bsdekleinewereld.nl 

 

Jachtlustplein 30C 

7391BW Twello 

0571-272284 

 

mailto:l.berends@skbg.nl
http://www.bsdekleinewereld.nl/


 

 

 

 

 

Ben jij die talenvolle LIO-student die voor  

een goed pedagogisch klimaat gaat in de klas? 

 
Dan staan de leerlingen van onze groep 4 te trappelen om bij jou in de klas te zitten! 

 
 

 

 

 
Op de Kopermolen staan wij voor: 

 een goede pedagogische sfeer! 

 gestructureerd lesgeven met het EDI-model als basis en inzet van formatieve 

assessment, ‘Teach’technieken en coöperatieve werkvormen 

 onderzoekend leren 

 

Wat wij jou te bieden hebben: 

 een gezellig, enthousiast en collegiaal team dat voor elkaar klaar staat 

 opgeleide mentoren die je goed begeleiden 

 het meedraaien in ons scholingstraject omtrent onderzoekend leren 

 een stagevergoeding, 50% salaris van een startende leerkracht  

 

 

Nieuwsgierig geworden….? 

Neem dan een kijkje op onze website  www.bsdekopermolen.nl 

En lees de profielschets van onze school! 
 

 
“De gesprekken vinden plaats op 9 januari 2023” 

 
Inlichtingen en sollicitaties naar: 

Henriëtte van der Wal, directeur (h.vanderwal@skbg.nl) 

De Kopermolenweg 8, 7382 BP Klarenbeek 

Tel: 055 301 14 62 

*Klarenbeek beschikt over een NS station 
 

Wij bieden vanaf februari 2023:  

 Een LIO-stageplek 

 In groep 4 

 

   

https://www.dekopermolen.skbg.nl/
http://www.bsdekopermolen.nl/
mailto:h.vanderwal@skbg.nl


 

 

 

 

 

 

De Kopermolen… Leren door denken en doen! 
De Kopermolen is een katholieke school, gelegen net buiten de kern van het dorp Klarenbeek, in 

een bosrijk gebied. De school bestaat uit acht groepen (ong. 200 leerlingen) en met 25 

personeelsleden(met verschillende expertises) 

 

Missie 

Ons uiteindelijke doel met ons onderwijs is dat wij willen bereiken dat iedere leerling díe kennis en 

vaardigheden kan verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, nieuwsgierig, sociaal en 

kritisch denkend mens te worden in de veranderende samenleving. Kennis en vaardigheden 

verwerf je door over dingen na te denken, hierin uitgedaagd te worden door interessante vragen. 

Maar ook door dingen te doen, te ontdekken en te onderzoeken. Deze combinatie zorgt voor 

optimaal leren. Vandaar onze missie: Leren door denken en doen! 

 

 

Onderwijsaanbod 
Hoe zie je dit terug in ons dagelijkse 

onderwijsaanbod?  

- Allereerst ligt de focus op een veilig pedagogisch 

klimaat. Een kind moet zich veilig voelen, alvorens 

het tot leren kan komen.  

- Op de ochtend gaan we voor een gestructureerd aanbod van de vakken taal, lezen, rekenen 

en spelling. We geven deze lessen vorm vanuit het EDI-model. 

Hoe we dat doen bespreken we regelmatig als team en staat 

vastgelegd in het onderwijsplan. Belangrijke pijlers in onze 

onderwijsplannen zijn: formatief assessment en coöperatief leren. 

- Op de middag zijn we drie schooljaren geleden gestart met het 

inzetten van onderzoekend leren. We werken dan 

groepsdoorbroken aan een thema. We willen kinderen zelf laten 

nadenken en dat ze zich verwonderen, nieuwsgierig zijn en 

(zichzelf) vragen stellen. Wij werken met de methode Blink voor 

onderzoekend leren. 

- Verder proberen we de hele dag door de kinderen een growth mindset te laten ontwikkelen. De 

taal die wij als leerkrachten gebruiken en de focus die wij daarop leggen is enorm van belang!  

Dit alles maakt dat we kunnen zeggen: Leren door denken en doen! 

 

De Kopermolen als opleidingsschool 
Al jaren bieden wij leerwerkplekken aan op onze school. Een veelgehoorde uitspraak van 

studenten is: “Ik voel me thuis op de Kopermolen.” Studenten komen niet op bezoek, maar maken 

deel uit van ons team. Ook in de begeleiding van onze studenten gaan we uit van: Leren door 

denken en doen! We willen ook graag dat studenten zelf nadenken, zich verwonderen, 

nieuwsgierig zijn en (zichzelf) vragen stellen. Dat is goed voor de ontwikkeling van de student, maar 

zeker ook voor die van ons als team!  

https://www.dekopermolen.skbg.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je als student ‘halen’ op De Kopermolen? 
✓ Gestructureerd lesgeven vanuit het EDI-model. 

✓ Formatief assessment inzetten in je lessen (TIP: ben je nieuwsgierig wat het inhoudt… het 

boek ‘Leren zichtbaar maken met formatieve assessment’ van Shirley Clarke is een echte 

aanrader!) 

✓ Coöperatieve werkvormen inzetten.  

✓ Technieken uit ‘Teach like a champion’ inzetten (evt. de mogelijkheid tot het volgen van 

een cursus, aangeboden door onze stichting SKBG).  

✓ Onderzoekend leren thema’s voorbereiden en uitvoeren.  

✓ En héél veel gezelligheid binnen het team!   

 

Wat verwachten wij van onze studenten? 
✓ Een positieve, pedagogische basishouding. 

✓ Enthousiasme t.o.v. de onderwijsontwikkelingen waarmee we bezig zijn op dit moment.  

✓ Een open houding richting leerlingen, collega’s en ouders. 

✓ Een actieve houding. Ook als je geen les geeft, draai je actief mee in de klassen- / 

schoolorganisatie. 

✓ Een zelfstandige, leergierige en verantwoordelijke houding  t.o.v. zijn / haar eigen 

leerproces. 

✓ We verwachten van  studenten dat zij verantwoordelijk omgaan met de ruimte die wij 

bieden, zelf aangeven wat zij hierin willen leren en hier vanuit zichzelf actief en serieus aan 

werken.  

✓ And last but not least…. verwonder je, wees nieuwsgierig en stel (jezelf) continu vragen! 

 

 

 

https://www.dekopermolen.skbg.nl/




heb jij PIT?
School met PIT!

WIJ ZOEKEN EEN LIO-COLLEGA 
VOOR GROEP 3 PER 1 FEB. 2023

Meer info? Bel, of kijk op onze website www.bsmartinustwello.nl
Solliciteren?  Stuur je brief met CV uiterlijk 18 december  
naar Helene ten Broeke h.tenbroeke@skbg.nl

•  Jij bent enthousiast, leergierig en houdt van samenwerken
•  Jij wilt leren werken met thematisch doelgericht onderwijs en Close Reading
•  jij bent in staat zelfstandig te werken met een groep leerlingen

Wij bieden jou een betaalde 
LIO-stage in groep 3 (50% LB trede 1)  

Je wordt begeleid door professionele 
mentoren en schoolopleiders

Bij een succesvolle LIO-periode is er 
kans op een baan bij SKBG!



Profielschets  
Vacature LIO studenten 2023 
Opleidingsschool 

Naam School Basisschool De Ontdekking 

Adres Meengatstraat 23 

Postcode en Plaats 6971 VD  Brummen 

Telefoonnummer 0575 563527 

Denominatie Oecumenisch 

Website www.bsdeontdekking.nl 

Naam directeur Jurgen Berenbroek 

Naam opleider Margriet de Kievid 

E-mail adres opleider m.dekievid@skbg.nl 

Onze specialismen : 

 Bij ons op school leggen wij een fundament om tot leren te komen. Dat doen wij vanuit De Vreedzame 
School, Breinkrachten en creativiteit.  

 Wij werken met De Vreedzame School, een programma dat een bijdrage levert aan een positief, 
sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers. 

 Daarnaast besteden wij in iedere groep aandacht aan executieve functies, zogenaamde breinkrachten.  
 Om de creativiteit bij kinderen te ontwikkelen, zorgen wij voor verschillende werkvormen en hebben 

wij  aandacht voor muziek, toneel en beeldende vorming. 
 Wij hebben een muziekgroep van leerlingen uit de groepen 6/7/8; zij treden wekelijks op. 
 Wij houden weekopeningen en -sluitingen met de hele school.  
 Wij werken minimaal 3x per jaar thematisch door de hele school. 
 Ons onderwijs is proces- en ontwikkelingsgericht. 
 In alle groepen werken wij met moderne, digitale hulpmiddelen. 
 Wij werken met onderwijsplannen voor taal, rekenen en lezen, spelling en sociaal emotionele 

ontwikkeling.  
 Wij werken o.a. met de methodes Lijn 3, Kleuterplein, Wereld in getallen 5, Nieuwsbegrip en Blink 

geïntegreerd voor WO, waarbij wij willen aansluiten bij elk kind dmv:  o.a.creatieve werkvormen, 
bewegend leren en niveau differentiatie. 

 Wij werken met coöperatieve werkvormen in onze lessen en met Teach Like a Champion. 
 In de kleutergroepen werken wij volgens de basisontwikkeling. 
 Wij hebben een continuerooster met schooltijden van 08.30-14.30 en op woensdag tot 12.30 uur.  

 

 

 

 



Profielschets  
Vacature LIO studenten 2021-2022 
 

  

Wat bieden wij: 

 Een prettige werksfeer in een school met ca. 180 leerlingen. 
 Een school in ontwikkeling. 
 Een jong, gezellig, enthousiast gemixt team en veel studenten. 
 Een betaalde stage, 50 % salaris vaeen startende leerkracht! 
 Een opleider in de school, dus directe begeleiding. 
 Een getrainde mentor. 
 Een leerteam waar je deel van uit kunt maken. 
 Ruimte voor eigen inbreng/initiatief. 
 Een school gelegen in een rustige wijk, grenzend aan een nieuwbouwwijk, in een gezellig dorp. 
 Op loopafstand van het trein- en busstation 
 Trainingen en scholing vanuit onze huisacademie van de stichting (SKBG)  

Hieronder volgen meerdere  uitspraken van studenten die wij op onze school begeleiden: 

 ‘De kinderen kunnen goed zelfstandig werken door middel van dag- en weektaken’. 
 ‘Hier werkt een gezellig team, dat erg open staat voor studenten, je wordt bij zoveel mogelijk dingen 

betrokken en je kunt overal terecht met vragen. Jé inbreng wordt zeker gewaardeerd’. 
 ‘Er vinden veel, gezellige, gezamenlijke activiteiten plaats; je mag mee helpen organiseren’. 
 ‘De school is een opleidingsschool; er zijn dus veel studenten van verschillende opleidingen’. 
 ‘De opleider in de school is je stagedocent, zij is 4 dagen per week aanwezig voor eventuele vragen, 

hulp en beoordelingen’. 
 ‘Prima stageschool waar ik ruimte krijg mij te ontwikkelen’. 
 ‘Deskundige begeleiding, fijne school’ 
 Een school met een duidelijke  missie, visie en richting die op alle plekken herkenbaar is. 

Profielschets van de student: 

Ben jij iemand die: 

 zich kan vinden in de visie :”SAMEN LEREN SAMEN LEVEN” en DE VREEDZAME SCHOOL, 
 kan inspireren, motiveren, nieuwe ideeën aandraagt, maar ook kan relativeren, 
 gevoel voor humor heeft en een prettig pedagogisch klimaat creeërt, 
 op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op onderwijs gebied, 
 kan inspireren en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft? 

Aanbod werkplekleren (beschikbare groepen): 

Groep in overleg 

Is jouw interesse door deze vacature gewekt?  

Bekijk dan ook onze website www.bsdeontdekking.nl                                   
en neem contact op met Margriet de Kievid (afwezig op maandag):  

 

 
 



 

Wil jij je leerkracht-identiteit ontwikkelen? 

Kom dan werken bij de  
 

 

St. Martinusschool Bussloo 

 
 

Een kleinschalige, gezellige basisschool in een groene omgeving,  
waar onderwijs anders en vernieuwend wordt georganiseerd.  

 
 

 

 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 

Stage aanbod midden- en bovenbouwunit  
 

Een plezierige werkomgeving om samen te leren van en met elkaar. 
Ben je enthousiast geworden? Dan ben je bij ons vanaf maandag 13 februari 
t/m vrijdag 8 juli 2023 van harte welkom!  
 

 
 

 
                 

 

Basisschool St. Martinus  Deventerweg 18  7383 AB Bussloo 

(Voorst) 0571 - 26 15 10 www.bsmartinusbussloo.nl 

Schoolleider  
Schoolopleider 

Ginny van der Zee    
Karin Jansen 

Mail naar: k.jansen@skbg.nl 

 
  Wij zoeken een student die: 
 

- flexibel is, initiatief toont en actief betrokken is  
- creatief kan denken en houdt van vernieuwing  
- kennis wil nemen van onze organisatie 
- wil werken in een unit waar kinderen van 7 t/m 12 jaar 
   samen werken, spelen en ontdekken 
- nadenkt over het onderwijs van de toekomst 
- samen wil kijken naar kinderen en hun ontwikkelingsbehoeften  
- een eigen identiteit als leerkracht wil ontwikkelen. 
 

  
Wij zijn een school die uitgaat van verschillen tussen 
kinderen en waar het belangrijk is dat kinderen: 
 

- uniek mogen zijn 
- hun talenten mogen ontdekken   
- hun eigen ontwikkeling kunnen doorlopen 
- ruimte krijgen om zich op verschillende gebieden  
   te ontwikkelen waarbij de basisvakken, creativiteit  
   en inzicht in de wereld om hen heen centraal staan. 
 

student 

Jij? 

mailto:k.jansen@skbg.nl
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