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vierdejaars Studenten
(betaalde LIO)

De Bareel is een
interconfessionele basisschool.
In onze school streven wij naar een
veilig klimaat voor leerlingen, ouders en het
team. Met behulp van een positief pedagogisch
klimaat binnen een ordelijke en rustige omgeving
zorgen wij ervoor dat kinderen tot leren komen en
uitgroeien tot sociale en zelfstandige mensen.
Door een positieve en respectvolle communicatie wil
het team de leerlingen leren om op een respectvolle
manier met een ieder ander om te gaan. Ons team
heeft een doelgerichte aanpak en hoge, realistische
verwachtingen. Een krachtige instructie en waardevolle coöperatieve werkvormen zorgen voor
bijzondere leerervaringen waar kinderen
met plezier aan terug zullen denken.

voor de onder-, middenen bovenbouw

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 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.
Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen bepalen wij graag samen met de studenten.
Wij vragen van de vierdejaars student dat hij/zij
•
een open, flexibele, collegiale houding heeft.
•
flexibiliteit en professionaliteit toont.
•
grote bereidheid tot samenwerken en differentiëren heeft.
•
zich verdiept in de schoolontwikkeling en daarin meedenkt.
•
affiniteit met het schoolconcept heeft.
•
affiniteit met ICT heeft.
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 www.tabijn.nl of telefonisch te
verkrijgen bij Yael Sluis,
stagecoördinator van de school,
tel. 0251 230468.

