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Beschrijving school
(profiel, visie)

Beschrijving groep

Pabo HvA studenten kunnen reageren

Binnen de Piet Hein heerst een veilige, goede en gezellige sfeer waarin kind, ouder
en leerkracht zich goed voelen en worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze
kunnen. Onze grondhouding is transparant, doelgericht, positief, flexibel en
betrokken.
We streven ernaar om het beste uit ieder kind te halen. Dit houdt in dat ons
onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
In de onderbouw begint leren vanuit spel binnen een rijke thematische
speelleeromgeving. Vanaf de middenbouw geven we vanuit een duidelijke
structuur kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij de prestaties en de
onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Presteren betekent bij ons niet de
hoogste cijfers halen, maar het beste uit jezelf halen.
De Piet Hein is een Kanjerschool. Wij hechten veel waarde aan een veilig en
duurzaam pedagogisch klimaat. Dit is de basis van ons onderwijs.
In ons onderwijs doet de leerkracht ertoe en zien we ouders als partner. We
besteden veel aandacht aan goede afstemming met ouders/ verzorgers. De driehoek
kind-leerkracht-ouder staat bij ons centraal. Er is een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Door het stellen van (hoge) doelen creëren we betrokkenheid, eigenaarschap en
diepgang. We stellen (hoge) doelen aan zowel onszelf als aan de leerlingen.
Door verbinding te maken met de leerling worden zij betrokken bij hun leerproces.
We meten het effect van ons onderwijs niet alleen als het gaat om kennis, maar ook
op sociaal-emotioneel gebied.
We zijn een moderne school met als doel; toekomstgericht onderwijs. Voor de
zaak-, techniek- en creatieve vakken werken wij daarom met het International
Primary Curriculum. Hierbij doen kinderen middels vaardigheden kennis op. Het
ontwikkelen van deze vaardigheden staat dan ook centraal. Kinderen die op de Piet
Hein hebben gezeten beheersen de vaardigheden: samenwerken, presenteren,
bronnen raadplegen, mediagebruik en onderzoeken bovengemiddeld. Dit zien we
als de ‘plus’ van onze school.
Kinderen en leerkrachten op de Piet Hein zijn enthousiast en helpen elkaar graag.
We hebben een divers team waarbinnen je jezelf kan zijn, waardoor we elkaar goed
aanvullen en versterken. We vertrouwen elkaar en door samen te werken en samen
te leren blijven we ons onderwijs verder ontwikkelen.
Wij kunnen een lio stageplek aanbieden in een groep 1/2 of een middenbouw
groep

Profiel LIO-student

Wij zoeken een leergierige student die zowel komt halen als brengen op de Piet
Hein. Iemand die er plezier in heeft om bij ons op school les te komen geven.

Binnen de stichting worden studenten begeleid door externe coaches. School
heeft ook een interne coach. Daarnaast werk je op school samen met een
mentor, vaak je duo collega

Begeleiding vanuit de
Opleidingsschool

Vergoeding
X

Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).
Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht.

