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                        VACATURE LIO-er 

onder-/midden-/bovenbouw 

 

Wij zijn, voor het schooljaar 2022-2023, voor beide locaties op zoek naar: 

een enthousiaste lio-er. De stage start op maandag 13 februari 2023 t/m vrijdag 08 juli 2023 

(woensdag is een lesdag op de pabo).  
 

KBS De Zonnewende 

De Zonnewende is een katholieke, gecertificeerde daltonschool met 2 locaties in de wijk Osseveld/ 

Woudhuis in Apeldoorn. Beide locaties zijn gesitueerd naast NS-station Osseveld. 
 

De Zonnewende staat voor: 

- zelfstandigheid, vrijheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie zijn onze daltonprincipes. 

Voor ons is het belangrijk dat dit zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is in de school,  
- interactieve instructie en coöperatief leren, 

- werken met Snappet vanaf groep 4,  

- Kanjertraining en werken vanuit vertrouwen, 

- International Primary Curriculum (IPC), 
- spelend leren in groep 1-2 en 3, 

- Engels vanaf groep 1, 

- een coachende basishouding.   

 
Team: 

Ons team heeft ong. 45 leerkrachten verdeeld over 2 locaties (locatie Ravelijn en locatie De 

Keerkring). Beide locaties samen tellen bijna 600 leerlingen, verdeeld over 23 groepen.  

Wij hebben een dynamisch team, dat zich met veel enthousiasme inzet voor het verwezenlijken 
van onze daltonidealen. 

 

De Zonnewende verwacht van jou:  

- samenwerking met de leerkracht aan een sterk pedagogisch klimaat, 
- open te staan voor coaching en feedback, 

- de daltonprincipes te onderschrijven,  

- deel te nemen aan vergaderingen, ouder- kindgesprekken, buitenschoolse activiteiten, 

oudercontacten e.d., 
- dat je je verdiept in het coöperatief- en interactief leren. 

 

Wij bieden een stageplek: 

- waar je samen met een ervaren leerkracht verantwoordelijkheid draagt voor een groep,  
- waar jij kan leren en oefenen en je ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht en waar 

we jou in zullen begeleiden,  

- waar je kan aansluiten bij werkgroepen waar jij affiniteit mee hebt,  

- in moderne gebouwen,  
- in een collegiaal team waar jij deel van uitmaakt en waar we van en met elkaar leren,  

- in een grote organisatie die voortdurend op zoek is naar enthousiaste leerkrachten. 

 

Vergoeding: 
Een lio-er ontvangt als stagevergoeding een bruto bedrag van €20,- per feitelijke stagedag. 

 

Informatie: 

Heb je nog vragen? Kijk op onze website www.kbsdezonnewende.nl voor meer informatie of neem 
na schooltijd contact op met Linda Balster 055-5058800 of Xanthine Bruines 055-3601967.  

 

Reageren: 

Stuur een brief met jouw motivatie en cv uiterlijk zondag 18 december 2022 uitsluitend via de mail 
naar: l.balster@veluwseonderwijsgroep.nl t.a.v. Linda Balster.   

De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 9 januari 2023. 

http://www.kbsdezonnewende.nl/


       De Schakel 
 
 
 
 
KBS De Schakel is een dynamische en goed georganiseerde school, verdeeld over 2 locaties met 
ruim 400 leerlingen en 35  medewerkers. Beide locaties staan in de wijk ‘De Maten’ in Apeldoorn.  
 
Wij zijn op zoek naar een  
 

LIO-stagiair  
bovenbouw 

 
 
 

Wij bieden 
 een goede begeleiding, wat betekent dat we niet alleen oog hebben voor de 

onderwijsinhoudelijke ondersteuning. We ‘gooien je zeker niet voor de leeuwen’. We nemen 
de tijd om je in te werken en leggen het accent in de eerste fase op persoonlijke 
ondersteuning en ontwikkeling. 

 Een omgeving waarbij we streven naar uitdagend onderwijs waarbij eigenaarschap en 
betrokkenheid bij het eigen leerproces het uitgangspunt is. 

 een collegiaal team, die een student opneemt als een van hen en beschouwt als een 
volwaardige collega. 

 een ambitieuze school, vol met vernieuwingen. 
 een aantrekkelijke stagevergoeding van € 20,00 per dag. 

 

 
Wij vragen 

 dat je na een inwerkperiode zelfstandig een groep waarneemt. 
 inzet en medewerking bij het verzorgen en voorbereiden van de lessen. 
 dat je relevante vergaderingen bijwoont. 
 dat je participeert in schoolactiviteiten zoals vieringen, groepsbesprekingen, ouderavonden en 

ontwikkelteams 
 enthousiasme en plezier om met anderen samen te werken en een goede motivatie om jouw 

stage op De Schakel, samen met ons, tot een succes te maken! 
 
 

Meer weten  
 op onze website kan je verder kennismaken met De Schakel: www.kbsdeschakel.nl  

 
 
Sollicitatie 
 
Heb je belangstelling? Stuur dan je brief en CV naar: 
r.vandenberg@veluwseonderwijsgroep.nl (directeur locatie Donken). 
 
Vragen? Bel met Renske van den Berg (055-5338234). 
 
Wij zien met belangstelling jouw reactie tegemoet! 
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