zoekt voor schooljaar
2019-2020
een bevlogen en enthousiaste
De Branding is
een vriendelijke dorpsschool die veel waarde hecht
aan samenwerken met iedereen
die betrokken is bij de school.
Onze leerlingen ervaren plezier en
succes op school. Zij ontwikkelen
zich op cognitief en creatief gebied,
ervaren uitdaging, zijn nieuwsgierig en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en
de wereld om hen
heen.

vierdejaars student
(betaalde LIO)
voor groep 1/2

Op De Branding werken wij vanuit een basis van veiligheid, respect en positiviteit, waarin kinderen tot leren komen en zichzelf
kunnen ontplooien. Wij vinden een sterke basis voor de toekomst belangrijk. Wij begeleiden ieder kind om zich te ontwikkelen,
op het gebied van
•
gedrag. Het pedagogisch klimaat van de school is gebaseerd op drie kernwoorden: veilig, verantwoordelijk en vriendelijk.
•
cognitieve ontwikkeling: extra begeleiding voor ieder kind en een uitdagend aanbod voor de meerbegaafden.
•
creativiteit en cultuur: talentenontwikkeling en ervaringen opdoen tijdens een breed aanbod binnen en buiten de school.
Ons motto “Aandacht voor ieder kind” komt tot uiting in de nauwe samenwerking met en tussen leerlingen, ouders en team.
Als LIO-stagiair begeleid je leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je bent proactief in de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisatie.
Wij vragen
•
Open, flexibele, collegiale houding
•
Flexibiliteit en professionaliteit
•
Grote bereidheid tot samenwerken en differentiëren
•
Inlezen in de schoolontwikkeling en daarin meedenken
•
Affiniteit met het schoolconcept
•
Affiniteit met ICT
Stagiairs bij Tabijn werken aan de volgende competenties
•
Pedagogisch/didactisch handelen
•
Expertise/vakkennis
•
Communicatie
•
Plannen en organiseren eigen werk
•
Aanpassingsvermogen
•
Samenwerking
•
Inzet/betrokkenheid
Wij bieden
Een uitdagende, leerzame stageperiode
•
Professionele begeleiding
•
Een lerende organisatie
•
Voldoende ruimte voor eigen inbreng

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 branding.tabijn.nl of
telefonisch te verkrijgen bij Lenneke
Kerssens, directeur van de school,
072-506 9995.

