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Zo zeggen wij kernachtig waar het op de
Binnenmeer om draait.
De Binnenmeer biedt ieder kind een fijne, veilige
plek om zich optimaal te ontwikkelen.
Voor ouders, kinderen en leerkrachten willen wij
een school zijn die er toe doet.
Een school waar persoonlijke aandacht
centraal staat en waar respect, vertrouwen
en verantwoordelijkheid gestimuleerd
worden door o.a. het programma De
Vreedzame School.

Onze school is meer dan alleen een leergemeenschap voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. Wij zien de school als een leefgemeenschap waar kinderen zich samen kunnen ontwikkelen op verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief gebied.
Als Leraar in Opleiding basisonderwijs begeleid je leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je bent
pro-actief in de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisatie. Je stelt jezelf als doel goed op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkeling op het gebied van basisonderwijs.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag stellen we graag samen met de student vast. Mogelijke thema’s zijn bewegend leren en muziek.
Wij vragen van de vierdejaars student dat hij/zij
•
met respect omgaat met ouders, leerlingen en collega’s.
•
kinderen goed kan begeleiden op sociaal emotioneel gebied.
•
grote bereidheid heeft tot samenwerken.
•
een open en reflectieve houding heeft en flexibel is.

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.
Uitgebreide informatie over de school
is te vinden op binnenmeer.tabijn.nl of
telefonisch te verkrijgen bij Petra Kuijs,
adjunct-directeur van de school
(tel: 0251-312715).

Wij bieden
•
een groep enthousiaste kinderen, een gezellig team in een klassiek gebouw op een prachtige locatie.

