VACATURE LIO-stagiaire
Gegevens school

Voorkeur

Bestuur: Amstelwijs
School: Michiel de Ruyterschool
Adres: Laan Rozenburg 6, 1181 ER Amstelveen
Telefoon: 020 - 6431596
Contactpersoon: dhr Bastiaan Bottemanne
Email: directie@obs-michielderuyter.nl
Pabo HvA: deeltijd en voltijd studenten

Beschrijving school
(profiel, visie)

Profiel:
De Michiel de Ruyter is een middelgrote openbare basisschool in Amstelveen-Noord met ongeveer
450 kinderen. De school heeft vijf kleutergroepen en twee groepen van elk van de overige leerjaren.
De kinderen die onze school bezoeken komen veelal uit een kansrijk milieu. Dit vraagt om een
uitdagend en prikkelend leerstofaanbod. Daarom werken wij met de methodes Schatkist, Snappet
voor rekenen, taal en spelling en Blink voor wereldoriëntatie.
Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem en hanteren hierbij het EDI-model.
De medewerkers vormen een enthousiast team en we hebben specialisten op verschillende
vakgebieden. Zo hebben wij o.a. vakdocenten voor muziek, gymnastiek, beeldende vorming en
Spaans.
Kernwaarden: vertrouwen en veiligheid, groei en ontwikkeling, samen leren en samen ontdekken,
ruimte voor talentontwikkeling, zorg voor elkaar en omgeving
Missie: waarvoor we staan
1. vertrouwen en veiligheid
2. groei en ontwikkeling
3. verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander
Visie: waarvoor we gaan
Wij vertrouwen en helpen elkaar. We werken samen, hebben plezier en iedereen doet ertoe. We
willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot mensen die aardig, waardig en vaardig zijn.
Als team willen wij inspireren, opleiden en een plezierige leeromgeving creëren waarin kinderen èn
wij kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. We vinden het belangrijk om kinderen te leren
eigen verantwoorde beslissingen te nemen. We bieden kaders aan waarbinnen kinderen zelf keuzes
kunnen maken en wij begeleiden hen daarbij. Kinderen worden zich bewust van waarom ze iets doen
en dat het effect is voor zichzelf en de ander.

Beschrijving groep

Schooljaar 2022-2023 hebben we een vacature in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Profiel LIO-student

Wij zoeken drie studenten die als volwaardig teamlid willen 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 daar aan koppelen.

Vergoeding

een betaalde stage

