
De Molenhoek is 
een school met acht groe-

pen, waar we op een positieve en 
stimulerende manier met elkaar om-

gaan. Hierbij is de aanpak vanuit Positive 
Behavior Support (PBS) richtinggevend. 
We werken aan een actieve houding, die we 
verbeteren door het reflecteren op eigen 
gedrag en prestaties. In het kader van de 
toekomstige fusie werken wij intensief 

samen met de Vrijburg en de Binnen-
meerschool.

zoekt 
voor het schooljaar 

2021-2022

een

vierdejaars Student
(betaalde LIO)

voor de boven-
bouw

Onze onderzoeksvraag heeft betrekking op onderstaande thema’s. We stellen de uiteindelijke opdracht graag samen 
met de student vast.
• Hoe maakt je kinderen verantwoordelijk voor hun leerproces wanneer je groep overstijgend werkt en niet meer volgens 

leerstofjaarklassensysteem? 
• Op welke manier kun je thematisch werken implementeren binnen groep overstijgend onderwijs?
• Groep overstijgend werken, hoe zorg je ervoor dat alle kinderen de juiste aandacht en instructie krijgen? 
• Hoe sluit je het onderwijs zo goed mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en werk je aan doorlopende 

leerlijnen?
• Programmeren door de hele school
• Onderwerp in overleg met de school.

Wij vragen van de vierdejaars student dat hij/zij
• een open, flexibele, collegiale houding heeft.
• flexibiliteit en professionaliteit toont.
• bereid is samen te werken met de directe collega’s uit het leerjaar en de  

overige teamleden.
• beschikt over kennis van de digitale middelen en web-based programma’s  

van het onderwijs.
• kinderen kan begeleiden op sociaal-emotioneel gebied.
• met respect omgaat met kinderen, ouders en collega’s.

Stagiaires werken aan/ontwikkelen de volgende competenties:
• Pedagogisch/didactisch handelen 
• Expertise/vakkennis
• Analytisch vermogen
• Communicatie/Bouwen en onderhouden relaties
• Integriteit
• Samenwerken
• Plannen en organiseren eigen werk

Interesse?

Stuur je sollicitatie per e-mail aan 
Ton Zwanink, 

bovenschoolse opleider, 
a.j.zwanink@tabijn.nl.

Informatie over de school is te vinden op 
molenhoek.tabijn.nl of telefonisch te 

verkrijgen bij Aram Louman of Mariëlle 
Renckens, tel. 0251-310173.


