VACATURE LIO-stagiaire
Gegevens school

Voorkeur

Bestuur: Amstelwijs
School: OBS de Pioniers
Adres: Orion 11 1188 AM Amstelveen
Telefoon: 020 - 6437623
Contactpersoon: mw. Carla Went
Email: directie@obsde pioniers.nl
Pabo: deeltijd en voltijd studenten

Beschrijving school
(profiel, visie)

Profiel:
OBS de Pioniers is een middelgrote openbare basisschool in Amstelveen-Middenhoven met
ongeveer 250 kinderen. De school heeft 11 groepen en groeit gestaag. De kinderen die onze school
bezoeken komen uit diverse lagen van de bevolking en wij huisvesten ook een fors aantal kinderen
van Expats. Dit vraagt om een uitdagend en gevarieerd leerstofaanbod op diverse niveaus. Daarom
werken wij bij de kleuters met het Digikeuzebord en verder gebruiken wij Logo 3000 voor
woordenschat, Snappet voor rekenen en spelling en Jeelo voor wereldoriëntatie.
Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem en hanteren hierbij het directe instructiemodel.
De medewerkers vormen een enthousiast en gedreven team en we hebben vakdocenten voor
muziek en gymnastiek.
Missie: waarvoor we staan
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar
ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waar mensen elkaar niet
uitsluiten, maar in contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. Zo ontstaat er begrip
voor elkaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen een open en positief-kritische levenshouding
ontwikkelen. We dagen de kinderen uit om nu en later een bijdrage te leveren aan een duurzame
en ecologische maatschappij. Passend bij onze identiteit is een maatschappij waar niet het individualisme, maar
gemeenschapszin dominant is.

Visie: waarvoor we gaan
OBS de Pioniers is een openbare basisschool waar onze kinderen samen ontdekkend mogen leren, waardoor zij
ook als persoon optimaal kunnen groeien.
De kernwaarden die wij verweven in ons onderwijs zijn:
●
●
●
●

Samen
Ontdekken
Persoonlijk
Groeien

Beschrijving groep

Schooljaar 2022-2023 hebben we een vacature bij de kleuters. WTF 0.4

Profiel LIO-student

Wij zoeken een student die als volwaardig teamlid wil werken op onze school.
Jouw leerproces staat centraal! Je mag zelf je afstudeeronderwerp kiezen. Uiteraard heeft de school
ook ideeën. In overleg kunnen we jouw afstudeeronderwerp ook daaraan koppelen.

Vergoeding

een betaalde stage

