
zoekt 
voor het schooljaar 
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vierdejaars studenten
(betaalde LIO)

voor de onder- en midden-
bouw 

(groep 1 t/m  groep 5)

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leraren in opleiding die graag les geven in deze groepen. Als leraar basisonderwijs in opleiding 
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.

Wij bieden de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de volgende onderzoeksvragen:
• Leren programmeren in hoeken. Hoe zorgen we voor een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen uit groep 1 t/m 3  

spelenderwijs logisch leren nadenken?
• Leren programmeren en rekenen. Hoe vergroten wij de rekenvaardigheden in de onderbouw door Computational Thinking Skills

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

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

Interesse?

Stuur je sollicitatie 
per e-mail aan Ton Zwanink, 

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

Informatie over de organisatie en de school is 
te vinden op www.tabijn.nl of telefonisch te 

verkrijgen via Elvira Wobbema, adjunct-
directeur en stagecoördinator, telefoon 

072-562 8060.

DURV! Is een basis-
school met ruim 300 leerlingen 

verdeeld over 3 locaties, Amstelstraat, 
Elgerweg en Tochtwaard. 

Vier pijlers krijgen bij DURV! extra aandacht:

Taal:  Om informatie goed te begrijpen en te verwerken  
stellen wij woordenschatontwikkeling en tekstbegrip centraal.

Science: We stimuleren de kinderen te onderzoeken hoe iets 
werkt en hoe je iets kunt ontwerpen.

Kunst: In de lessen tekenen, schilderen, muziek en drama leren 
kinderen zich te uiten en komen gedachten en ideeën tot leven. 
We maken daarvoor mede gebruik van cultuurcoaches van 
Artiance.

Sport: Samen met sportverenigingen en -organisaties 
versterken we sport op school. Ook heeft de school 

een vakleerkracht gymnastiek.


