
 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer 

met een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte 

om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

   

O.b.s. “Slingerbos” is een dorpsschool in het centrum van 

Diepenveen. 

De school telt nu 14 groepen en ruim 330 kinderen. 

Onze visie is: 

    ‘Slingerbos, voor een diepgewortelde basis!’ 
 

 

19 gezellige kinderen zoeken een LIO-er voor hun groep 5! 
Voor februari 2023 zoeken we een enthousiaste collega, 
die in groep 5 zijn/haar draai gaat vinden. 
Op basis van goede coaching en collegiale samenwerking 
bieden we je een voltijd LIO-plaats.  
De weg naar zelfstandig functioneren in deze groep wordt in 
overleg bepaald. Een vergoeding conform CAO voor de 
gehele Lio-periode.  
 

We werken met gedifferentieerde instructie, coöperatieve 

werkvormen, thematisch en met een weektaak. We hebben 

prachtige groene schoolpleinen waar bewegend leren en 

beweegwijs een grote plaats in hebben. Ook laten we de 

kinderen graag op de Active Floor, om op een bewegende 

manier de leerstof te verwerken. 

 

De volgende interesses en kwaliteiten vinden we belangrijk: 

* Willen participeren in alle schoolactiviteiten. 

* Willen werken aan je eigen competenties. 

* Werken met Blink geïntegreerd (zaakvakken in groep 5) 

* Willen en kunnen samenwerken. 

*Affiniteit met de middenbouw. 

 

      

 

 

 

Als je denkt dat deze plek aansluit bij jouw interesses en 

kwaliteiten. 

Mail dan uiterlijk 19 december je sollicitatiebrief en CV naar: 

Steven Diepeveen, directeur e-mail:  

s.diepeveen@zinderonderwijs.nl  

Leonie Nalis, opleider in de school e-mail: 

 l.nalis@zinderonderwijs.nl 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 2 op 11 

januari 

Meer informatie over onze school: www.obs-slingerbos.nl  

 

 

Kernwaarden 

Plezier 

              Betrokkenheid 

                                     Verwondering        

Ontwikkeling 

                            Zelfstandigheid 

         Waardering 

 

 

mailto:l.nalis@zinderonderwijs.nl
http://www.obs-slingerbos.nl/


 



(vacature)

De Kleine Planeet...
 is een school voor modern 

Jenaplanonderwijs.

Op onze school...
√  zijn ongeveer 300 kinderen ver-

deeld over 2 locaties, Bekkumer  
 en Voorstad;

√  leren we kinderen samenleven
√ werken we in driejarige stamgroe- 
 pen waarbij kinderen ook van  
  elkaar mogen leren;
√  is de wereld ons klaslokaal. We  
 halen de buitenwereld graag  
 binnen, binnen leren we wat we 
in de wereld nodig hebben
-gaan we met kinderen in ge-
sprek;
√  heeft spel een belangrijke  
 rol;
√  vieren we graag grote en  
 kleine gebeurtenissen;

 
 
 
 
 

Wij bieden...
√  een ondernemend, enthousiast 

team gericht op innovatie;
√ een avontuurlijke school;
√  een plek waar je met plezier werkt;
√ coaching en ondersteuning bij het  
 ontwikkelen van je competenties;
√ een vergoeding per stagedag;
√  een stageplek in de onderbouw 
  (1,2);

Wij vragen een lio-er die...
√  die nieuwsgierig is naar ons Jena-

planonderwijs;
√  open en eerlijk durft te zijn in het 

contact met alle betrokkenen; 
√  een sfeer kan creeëren waarin kin-

deren zich veilig en gewaardeerd 
kunnen voelen;

√  creatief denkt en buiten de gebaan-
de paden durft te gaan;

√  goed kan samenwerken;
√  met lef en energie zijn/haar talen-

ten inzet voor de school;
√  het ook fijn vindt om er met kinde-

ren op uit te gaan;

Meer weten over onze 
school? 
Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met 
Deborah van Gemmert 
(schoolopleider) 0570-623183 
of Yno Hendriks (directeur 
locatie Bekkumer, 0570-
623073). Je kunt je sollicitatie 
met motivatie en cv mailen naar 
directie@dekleineplaneet.nl

jou !zoeken
Wij

∑=MC²

Lio -er
met pit !



  

 

  

 
 
 

 

Wij zoeken een gedreven en enthousiaste LIO-collega op onze 

kindgerichte Daltonschool in groep 1/2 , groep 4 of groep 7. 

Openbare Daltonschool de Sleutel is een kleinschalige dorpsschool in 

Schalkhaar waar kwaliteit, samenwerking, plezier, ruimte en vertrouwen de 

basis vormen voor uitdagend en innovatief onderwijs. 

Wij bieden iedereen een prettige en veilige plek, waar wij leren in een rijke 

leeromgeving met betekenisvol onderwijs. Hierbij heeft iedereen binnen 

passende kaders de vrijheid om tot zelfontplooiing te komen.  

We leren kinderen eigenaar te zijn van hun ontwikkeling en 

verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, een samenleving waarin we 

vredig, gezond en gelukkig kunnen zijn.  

 

Wij bieden jou:  

✓ Een leerplek op een basisschool die volop in ontwikkeling is richting 

vernieuwd kindgericht Daltononderwijs.  

✓ Een leerplek waar ook jij eigenaar mag zijn van je ontwikkeling en 

de vrijheid krijgt om tot zelfontplooiing te komen. 

✓ Een bevlogen, energiek en professioneel team dat aan het 

pionieren is en jou wil meevoeren in hun enthousiasme en ambities.   

✓ Een passende plek in één van de bouwen, waarbij we 

groepsdoorbrekend werken en samen verantwoordelijk zijn voor 

alle kinderen in de bouw; het meer-ogen-principe. 

✓ Een rijke ervaring met thematisch onderwijs binnen en buiten de 

school met een prachtig groene speelplaats, kinderkeuken, atelier 

en speel-en werkpleinen waar ons onderwijs gegeven wordt. 

✓ Een plek binnen één van onze School Ontwikkel Teams, SOT. 

✓ Kennismaking met Dalton, ‘Gaaf’-onderwijs, Mijn Rapportfolio, IPC, 

het Buiten Lokaal en De Vreedzame School.    

✓ Coaching en goede begeleiding bij het ontwikkelen van jouw 

leerdoelen met een stagevergoeding.  

Wij zoeken een collega die:  

✓ Zich durft te ontwikkelen tot een leerkracht met lef!  

(In de woorden van Helen Parkhust: mensen zonder vrees!)   

✓ Houdt van vernieuwing en met ons mee wil ontwikkelen, waarbij je 

flexibel bent en kan aanpakken. 

✓ Kan samenwerken en zich verantwoordelijk voelt, initiatief neemt en 

betrokken is, zowel op groepsniveau, bouwniveau als schoolniveau. 

✓ Vertrouwen en plezier uitstraalt en pedagogisch tactisch is.  

Interesse? 

Mail jouw sollicitatie naar j.helderman@obs-desleutel.nl  

Mocht je nog vragen hebben, kijk dan op www.obs-desleutel.nl of neem telefonisch 

contact op met Judith Helderman (oids) of Linda van den Sigtenhorst (schoolleider) 

0570-621511. Adres: Bakkerskamp 4, 7411EL, Schalkhaar.  

 

mailto:j.helderman@obs-desleutel.nl
http://www.obs-desleutel.nl/


(vacature)

De Kleine Planeet...
 is een school voor modern 

Jenaplanonderwijs.

Op onze school...
√  zijn ongeveer 300 kinderen ver-

deeld over 2 locaties, Bekkumer  
 en Voorstad;

√  leren we kinderen samenleven
√ werken we in driejarige stamgroe- 
 pen waarbij kinderen ook van  
  elkaar mogen leren;
√  is de wereld ons klaslokaal. We  
 halen de buitenwereld graag  
 binnen, binnen leren we wat we 
in de wereld nodig hebben
-gaan we met kinderen in ge-
sprek;
√  heeft spel een belangrijke  
 rol;
√  vieren we graag grote en  
 kleine gebeurtenissen;

 
 
 
 
 

Wij bieden...
√  een ondernemend, enthousiast 

team gericht op innovatie;
√ een avontuurlijke school;
√  een plek waar je met plezier werkt;
√ coaching en ondersteuning bij het  
 ontwikkelen van je competenties;
√ een vergoeding per stagedag;
√  een stageplek in de bovenbouw 
  (6,7,8);

Wij vragen een lio-er die...
√  die nieuwsgierig is naar ons Jena-

planonderwijs;
√  open en eerlijk durft te zijn in het 

contact met alle betrokkenen; 
√  een sfeer kan creeëren waarin kin-

deren zich veilig en gewaardeerd 
kunnen voelen;

√  creatief denkt en buiten de gebaan-
de paden durft te gaan;

√  goed kan samenwerken;
√  met lef en energie zijn/haar talen-

ten inzet voor de school;
√  het ook fijn vindt om er met kinde-

ren op uit te gaan;

Meer weten over onze 
school? 
Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met 
Deborah van Gemmert 
(schoolopleider) 0570-623183 
of Yno Hendriks (directeur 
locatie Bekkumer, 0570-
623073). Je kunt je sollicitatie 
met motivatie en cv mailen naar 
directie@dekleineplaneet.nl

jou !zoeken
Wij

∑=MC²

Lio -er
met pit !



 

  
 

obs de Flint 

Wezenland 582 

7415 JM Deventer 

0570 – 625031 

info@basisschool-deflint.nl 

www.basisschool-deflint.nl 

 
 

 

Vacature Leraar in opleiding (LIO) 

Kleuters groep 2 
‘Als medewerker van de Flint zet je je elke dag in om de allerbeste en allerleukste lessen te verzorgen en je 

leerlingen uit te dagen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Je zorgt er niet alleen voor dat leerlingen zich 

optimaal ontwikkelen, maar je bent ook actief in het uitdagen van collega’s en je verrast jezelf geregeld met een 

onderwijsexperiment in de klas!’ 
 
 

De Flint zoekt een gedreven LIO-er die vanaf maandag 8 februari 2023 zijn/haar draai 

gaat vinden bij onze kleuters. Wij bieden je als school een plek aan, waar je op 

zelfstandige wijze, in een rijke (digitale) leeromgeving je laatste opleidingsjaar kunt 

gaan afronden. 
 

Wie zijn wij en wat hebben we te bieden? 

De Flint is een kleurrijke, levendige school met een open sfeer. Voor de jongste kinderen op de Flint vinden we het 

belangrijk om de kinderen spelend te laten leren. Instructies in de grote en kleine kring maken deel uit van het 

aanbieden van nieuwe kennis. Ook bij onze kleuters gaat dat op de EDI manier. Elke periode wordt er gewerkt aan 

een thema en sluit al het onderwijs daar op aan.  

  

De Flint staat bekend om haar Engelstalige profiel. We vinden Engels een belangrijk onderdeel van het 

onderwijsaanbod en bieden vanaf groep 1 Engelse lessen aan.  
 
Wanneer onze kinderen de school verlaten, willen we dat ze optimaal hebben gepresteerd. Vaak betekent dat, dat 

ze meer uit zichzelf hebben gehaald dan ze van tevoren hadden verwacht. 

 

Op de Flint werken nu zo’n 50 teamleden verdeeld over 17 groepen, directie en IB. Er werken binnen de school tal 

van ondersteuners die samen met het team een hecht gezelschap van gemotiveerde mensen vormen! Voor een 

uitgebreide omschrijving van onze school verwijzen we je naar onze schoolgids op onze website: www.basisschool-

deflint.nl 

 

Geïnteresseerd? 

Ben jij de leerkracht die we zoeken? We vertellen je graag nog meer over deze vacature en mogelijkheden. Stuur 

je cv en motivatie naar Judith Klunder: j.klunder@basisschool-deflint.nl  

 

http://www.borgloschool-wilhelminalaan.nl/
http://www.borgloschool-wilhelminalaan.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken een collega die … 

▪ beschikt over een pedagogische benadering 

waaruit respect voor kinderen spreekt. 

▪ de leerlingen motiveert voor hun taken en 

hen helpt om deze met succes af te ronden. 

▪ thematisch werken en spelend leren 

belangrijk vindt.  

▪ doelmatig en planmatig werkt. 

▪ graag samenwerkt met anderen om zichzelf 

en het onderwijs te verbeteren. 

▪ een open communicatie heeft naar 

kinderen, collega’s en ouders. 

▪ inzet toont, zowel binnen als buiten de 

groep. 

 

 

 

zoekt een  

ondernemende meester of juf  
voor de onderbouw 

 
www.dedorpsschool.nl 

 

 

Wij bieden…. 

▪ 4 dagen per week een enthousiaste 

kleutergroep. 

▪ een prettige werkomgeving. 

▪ een enthousiast, gemotiveerd team op een 

school die volop in ontwikkeling is. 

▪ een school waar zowel leerlingen als 

leerkrachten leren. 

▪ een goede begeleiding door een ervaren 

mentor en opleider. 

▪ een vergoeding conform cao voor de gehele 

lio-periode. 

 

OBS De Dorpsschool 
is een openbare basisschool in Bathmen. De 

waarden groei-verbinden-creativiteit en 

autonomie zijn de komende jaren leidend in ons 

handelen. De wetenschap dat elk kind zijn eigen 

gaven en capaciteiten heeft, is richtinggevend 

voor ons pedagogisch en didactisch handelen.  

 

Word jij enthousiast van ons verhaal en wil je graag je bijdrage leveren in ons team? Neem dan 
contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek. 
 
Mail dan je motivatie met CV naar info@scholenbathmen.nl en/of f.wanschers@zinderonderwijs.nl. 
Wil je graag meer weten over het werken op De Dorpsschool dan kun je contact opnemen met  
Feio Wanschers, schoolopleider. 

mailto:info@scholenbathmen.nl


 

 

    
Ben jij onze talentvolle meester of juf? 

Dan ben je van harte welkom! 

 
     
 
 
 

Het Roessink zet je op voorsprong!  
 

                                                                         
D enk  j e  da t  Het  Ro es s in k  b i j  j e  pa st ,  ma i l  on s  dan  je  CV  en  mot iva t ieb r ie f .  
 
 
 
Daltonschool "Het Roessink" 
Fonteinkruid 130 
7422MZ Deventer 
0570-652731 
t.n.v. Brigitte Radius 
b.radius@hetroessink.nl 
 
 
 

Op het Roessink staan wij voor: 
• Boeiend begaafd onderwijs 
• De Daltonkernwaarden 
• Ontwikkeling van het 

zelfvertrouwen 
• Prikkelen van de            

nieuwsgierigheid 
• Zelfsturend, ontdekkend  en 

onderzoekend leren 
• Thematisch en bewegend 

werken en leren 
• De Vreedzame school. 

Op het Roessink bieden wij jou: 
• Een LIO-plek in groep 3/5 
• Daltononderwijs op een kleine school 
• Ontwikkeling in de gesproken leertaal 

(mindset) 
• Gemotiveerde, betrokken en gedreven           

collega’s, kinderen en ouders 
• Ruimte voor je eigen ideeën en 

inbreng 
• Meedenken in de schoolontwikkeling 
• Passende coaching en ondersteuning 

t.b.v. jouw ontwikkeling  
  
  

Op het Roessink verwachten wij: 
• Passie voor het onderwijs 
• Inzet en zelfstandigheid 
• Affiniteit met 

Daltononderwijs 
• Een actieve, lerende en 

collegiale houding 
• Enthousiasme, flexibiliteit 

en betrokkenheid 
  

mailto:b.radius@hetroessink.nl
http://www.hetroessink.nl/


   

                                                                         

 

 

WIJ ZETTEN IEDER KIND IN ZIJN KRACHT OM TE GROEIEN  
 

 
 

                                                                     

       

  
   

 
 

Hierbij vragen we pabo-4 studenten te solliciteren naar de vacature van 
 

        LEERKRACHT IN OPLEIDING in groep 1/2 
                          Kindcentrum Kolmenscate te Deventer 

                                                     www.kolmenscate.nl 
 

Wij zoeken iemand die: 
De visie van de school onderschrijft 
Met enthousiasme wil werken aan het ontwikkelen van zijn of haar competenties 
Wil werken in de onderbouw 

 
Wie zijn wij: 
Een opleidingsschool waar ieder jaar veel studenten zijn  

230 leerlingen, 20 leerkrachten en 10 groepen 

Een school waar het concept ‘GroeiKracht van leerspieren’ een  onderwijsvernieuwing is waar we 

midden in zitten 

Een school die werkt met het Activerende Directe Instructie Model 

Een school waarbij DaVinci hoog in het vaandel staat  

Een school met zelfstandig werkende kinderen die met keuzeborden en keuzetijd werkt 

Een school die een portfolio en schoolfolio gebruikt      

Een school waar ruimte is voor talentontwikkeling                   

  

Wij bieden:           
Een enthousiast team dat open staat voor inbreng van studenten 

Een school met veel ervaring in het opleiden van studenten en onderzoek door studenten 

Goede begeleiding o.m. door een ervaren schoolopleider 

Effectief werken en leren in teamverband 

Start: 13 februari 2023 tot einde schooljaar      

De vastgestelde hoogte van de vergoeding is conform cao voor de gehele lio-periode 

 

Voor meer informatie kun je je wenden tot Janet Koster (waarnemend directeur)  

of Anke Hassink (schoolopleider) tel 0570-651467 

Je kunt je sollicitatie richten aan OBS Kolmenscate t.a.v. Janet Koster, Venninkweg 1, 7421 GP te Deventer                                    

e-mail: j.koster@kolmenscate.nl 

Venninkweg 1 

Deventer 

 

http://www.kolmenscate.nl/


Jij bent een leerkracht 
in opleiding die
T  er zin in heeft en niet kan wachten om aan 
de slag te gaan

T  affiniteit heeft met groep 4

TT  door goed klassenmanagement en een 
open houding een prettige leeromgeving 
biedt aan de leerlingen

T  sterk in communicatie is naar leerlingen, 
collega’ s en ouders

T  goed in een team kan samenwerken

T  positief, flexibel en leergierig is

Meer inMeer informatie
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jolande Beekhof (opleider in 
de school) 0570-511713

Ben jij enthousiast en 
heb je interesse? 
Mail dan uiteMail dan uiterlijk maandag 19 december je 
sollicitatiebrief + CV naar 
j.beekhof@dewizard.nl.
De solicitatiegesprekken vinden plaats in 
week 2 op woensdag 11 januari.

Wij zijn
Basisschool deBasisschool de Wizard is een 
openbare school in de wijk De 
Vijfhoek in Deventer. Er wordt 
onderwijs verzorgd aan ca. 400 
leerlingen, verdeeld over 18 
groepen. Wij werken met de 
volgende drie speerpunten; ruimte 
voor voor kinderen, schoolprojecten en 
bewegend leren.

Wij bieden:

 T  een jne werkplek waar jij je 
volop kunt ontwikkelen

T  een dynamische, gezellige en 
enthousiaste groep 4 van 29 
leerlingen

T  een school die volop in 
ontwikkeling is met kwalitatief 
goed onderwijs

TT  een leuk en gezellig team dat 
leert van elkaar en met elkaar

T  een vergoeding conform CAO 
voor de gehele LIO periode

T  je wordt begeleid door 2 
enthousiaste groepsleerkrachten en 
een ervaren schoolopleider

Wij z
oeke

n 

jou!



Cees Wilkeshuisschool Deventer               

 

 

 
 
Cees Wilkeshuisschool 
Johan van Vlotenlaan 
70                            
7412 SM Deventer   
Tel: 0570-614871   

 

 

 

 
 

Een school waar beweging in zit 
 
Op onze school is ieder kind uniek en mag ieder kind er zijn.  
In een veilig en gezond klimaat willen we zorgen dat kinderen zich 
optimaal cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen.  

 

Wij zoeken een enthousiaste lio student voor 
groep 3/4 

 

Van 13 februari 2023 tot het eind van het schooljaar 21 juli 2023. 
Wij bieden jou een uitdagende leer-werkplek, waar je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen tot 
aankomend leerkracht.  
Enig ervaring in groep 4 zou fijn zijn. 
Je wordt begeleid door een enthousiaste groepsleerkracht en een ervaren schoolopleider.  
Wil jij een uitdaging aangaan?  
Wil jij in een prettige werkomgeving leren? 
Wil jij die sprankelende leerkracht zijn voor je collega’s en leerlingen? 
Solliciteer dan op deze vacature. 
Mail je motivatie en cv naar Martin Langeslag (directeur). 
  
m.langeslag@wilkeshuisschool.nl  

 
De vastgestelde hoogte van de vergoeding is conform cao voor de gehele lio-periode.  

 
       

 

mailto:m.langeslag@wilkeshuisschool.nl 


T.a.v. Marissa Völkers (Opleider in de school)  
Groenewold 182 
7414 CK Deventer 
0570-670335  
m.volkers@borgloschool.nl  

 

 

 

 
 

 

Ben jij de LIO’er die wij zoeken? 
Ben jij die bruggenbouwer die graag de kennis omzet in de praktijk? Vraag jij je ook af wát 
leerlingen moeten leren, waarom ze juist dát moeten leren, hoe ze dat leren? Wil jij graag op 
een onderzoeks-matige manier theorie koppelen aan de praktijk? Wil jij graag onderdeel zijn 
van ons leerteam en kenniskring? Ben jij flexibel, maar toch in staat structuur neer te zetten? 
Ben jij die doorzetter die zich niet door het minste laat weerhouden? Lees dan verder! 

 
Wie zijn wij: 
De Borgloschool is een academische opleidingsschool waarin kennisontwikkeling én 
kennisuitwisseling plaatsvindt tussen wetenschap en basisonderwijs. We werken samen in 
een team van 21 collega’s, en vinden “samenwerken” enorm belangrijk. Dit doen we samen 
met leerkracht(en), student-collega’s, schoolondersteuners, IB-er, Leerkrachtondersteuners, 
onderwijsassistenten, conciërge, ICT-er, directie en met de andere partners binnen ons 
kindcentrum. Met dit team dragen we dagdagelijks zorg over 220 leerlingen verdeeld over 9 
groepen. Hiervan is één groep een inclusiegroep, waar kinderen vanuit speciaal- en regulier 
gezamenlijk onderwijs krijgen aangeboden. Wil je nu meer weten over onze school, of onze 
rol binnen het Kindcentrum? Surf dan even naar onze sites! 
 
Wie zoeken wij: 
De LIO-collega die de samenwerking aangaat, die consequent en voorspelbaar 
leerkrachtgedrag laat zien, maar ook weet wanneer meebewegen in de situatie gevraagd 
wordt. Als team vinden wij het vooral belangrijk dat je feeling hebt met onze leerling-
populatie. Doorzettingsvermogen, humor en het vermogen tot zelfreflectie zijn daarnaast 
belangrijke eigenschappen. Herken jij je hierin? Wellicht kan er dan iets moois uitbloeien en 

wie weet word je dan wel onze “toekomstige” collega       

 
Wat bieden wij jou: 
Een betrokken, gedreven en enthousiast team. Een werkplek met opgeleide mentoren. Een 
plek waar jij jezelf mag ontwikkelen tot wie jij wil zijn als leerkracht. Een professionele 
organisatie waarbij er in actieplanteams, leerteams en in een kenniskring wordt gewerkt aan 
schoolontwikkeling. Een leerwerkplek waarvan jij een onderdeel van mag zijn. 
 
Enthousiast? 
Mooi! We drinken graag een kop koffie of thee met je om je beter te leren kennen. Klim in 
dat geval in de “pen” en stuur ons je CV met motivatie toe! 
 
 
 

 

LIO collega gezocht groep 1/2 of 5 

 

LIO collega gezocht groep 1/2 of 5 

http://www.borgloschool.nl/
https://www.kindcentrumborgele.nl/


 
 
 
Deventer, november 2022 

 
Taalschool TiNtaan is op zoek naar een Lio-stagiair 

 
TiNtaan is een school voor nieuwkomers in Deventer. Alle kinderen die niet of 
nauwelijks Nederlands spreken zijn welkom, ongeacht hun culturele of 
godsdienstige achtergrond. 
TiNtaan biedt kinderen een veilige, inspirerende leeromgeving, waarin 
uitdrukkelijk aandacht is voor basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) en sociaal 
emotionele ontwikkeling.  
 
Wij zijn op zoek naar een Lio-stagiair die in één van onze groepen, onder 
begeleiding van een vaste collega, komt werken. De inzet is in overleg. 
 
De Lio-stagiair: 
 
- wil werken in een nieuwkomersgroep; 
- heeft grote affiniteit met dit type onderwijs en de doelgroep; 
- geeft les en is medeverantwoordelijk voor alle bijbehorende taken; 
- is in staat sociaal-emotionele problemen te signaleren en op grond daarvan 

de pedagogische aanpak af te stemmen; 
-  is in staat bij de didactische leerlijnen van de leerlingen aan te sluiten; 
-  neemt deel aan die activiteiten die behoren bij de functie van 

groepsleerkracht (teamvergaderingen, studiedagen, e.d.) 
 
TiNtaan biedt: 
 

- goede begeleiding en ondersteuning; 
- een professioneel, betrokken team met oog voor kinderen en collega’s; 
- een schat aan ervaring en een goede voorbereiding op het onderwijs aan 

de vele nieuwkomers die doorstromen naar het regulier onderwijs na 1 
jaar TiNtaan. 

 
 
Interesse of vragen? Kijk dan op onze website www.detintaan.nl 
Bellen kan ook, naar nummer 0570-850000, vraag dan naar Liesbeth Lubbersen 
(schoolopleider) of Angela Winters (teamleider). 
 
Je sollicitatiebrief kun je richten aan: 
TiNtaan, 
t.a.v. Angela Winters 
a.winters@detintaan.nl 

http://www.detintaan.nl/
mailto:a.winters@detintaan.nl


 

 

 
 
 
 
Deventer, november 2022 
 

 
SBO Panta rhei is op zoek naar een Lio-stagiair 

 
 
Panta rhei is een school voor speciaal basisonderwijs in Deventer. Alle kinderen zijn 
welkom, ongeacht hun culturele of godsdienstige achtergrond. 
Panta rhei wil kinderen een veilige, inspirerende leeromgeving bieden, waarin 
uitdrukkelijk aandacht is voor basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) en sociaal 
emotionele ontwikkeling.  
 
 
Wij zijn op zoek naar een Lio-stagiair die in één van onze groepen, onder 
begeleiding van een vaste collega, komt werken. De inzet is in overleg. 
 
 
De Lio-stagiair: 
 
- wil werken in een sbo-groep; 
- heeft grote affiniteit met het speciaal basisonderwijs en de doelgroep; 
- geeft les en is medeverantwoordelijk voor alle bijbehorende taken; 
- is in staat sociaal-emotionele problemen te signaleren en op grond daarvan 

de pedagogische aanpak af te stemmen; 
-  is in staat bij de didactische leerlijnen van de leerlingen aan te sluiten; 
-  neemt deel aan die activiteiten die behoren bij de functie van 

groepsleerkracht (teamvergaderingen, studiedagen, e.d.). 
 
Panta rhei biedt: 
 

- goede begeleiding en ondersteuning; 
- een professioneel, betrokken team met oog voor kinderen en collega’s; 
- een schat aan ervaring die je kunt gebruiken in je verdere 

schoolloopbaan en carrière. 
 
 
 
Interesse of vragen? Kijk dan op onze website. 
Bellen kan ook, naar nummer 0570-850000, vraag dan naar Liesbeth Lubbersen 
(schoolopleider) of Joan Damen (directeur). 
 
Je sollicitatiebrief kun je richten aan: 
SBO Panta rhei, 
t.a.v. Liesbeth Lubbersen 
l.lubbersen@pantarhei-sbo.nl 

mailto:erensen@pantarhei-sbo.nl
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