
De 
Anne Frank School 

zoekt voor 
het schooljaar 2022-2023

een

vierdejaars student
(betaalde LIO)
voor groep 6/7 
en/of groep 8

Als leraar in opleiding basisonderwijs begeleid je leerlingen in hun cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Je bent pro-actief in de voorbereiding en ontwik-
keling van het onderwijs en de school organisatie. Je stelt jezelf als doel goed op 
de hoogte te zijn van de  laatste ontwikkeling op het gebied van basisonderwijs. Je 
werkt in de bouw nauw samen met andere collega’s. Wij gaan er van uit dat je je werk 
ruimer ziet dan alleen de klas draaien en je ook inzet op andere gebieden.

Onderzoeksvraag
Wij denken aan onderzoek m.b.t. implementatie van het vak techniek. We stellen de 
onderzoeksvraag graag in overleg met de student vast.

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.

Wij bieden
• een uitdagende en leerzame stageperiode.
• professionele begeleiding.
• voldoende ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
• een collegiaal team.

Interesse?

Stuur je sollicitatie 
per e-mail aan Ton Zwanink, 

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

Uitgebreide informatie over de organisatie en 
de school is te vinden op www.tabijn.nl of 
telefonisch te verkrijgen via Irona de Vries, 

stagecoördinator van de school, op 
tel. 0251 231650.

De Anne Frank 
School is een moderne basis-

school in Heemskerk met ongeveer 
400 leerlingen. Bij ons heerst een ijzersterk 

pedagogisch klimaat mede dankzij  Positive 
Behavior Support (PBS). 

Ons team is gericht op samenwerking. We maken 
gebruik van elkaars kwaliteiten in eenheid én auto-
nomie. 
Ons onderwijs baseert zich op samenwerken, 

autonomie, plezier en kwaliteit. 
Een leerling die van onze school afkomt 

heeft zelfvertrouwen, weet wat zijn 
talenten zijn, is sociaal en maat-

schappelijk behendig. 


