
zoekt 
voor het schooljaar 

2019-2020

een

vierdejaars student

(betaalde LIO)

voor groep 4 t/m 6

Ben jij wie we zoeken? 
Wij zoeken een energieke, leergierige student(en) die affiniteit heeft met de midden-/bovenbouw en met een van onder-
staande onderwerpen of een ander interessant voorstel heeft! Er wordt op Kornak al aandacht besteed aan onderstaande 
onderwerpen en we willen graag beter zicht krijgen op het totaalbeeld – de doorgaande lijn. Wij bieden een jong, enthousiast 
en open team, waarbinnen er veel wordt samengewerkt, maar collega’s ook ruimte krijgen voor eigen initiatief en ideeën. Er 
heerst een rustige, gestructureerde sfeer in de school waar kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag stellen we graag samen met de student vast.  Mogelijke thema’s liggen op het gebied van 
• onderzoekend leren
• bewegend leren
• motorische ontwikkeling
• afstemming Snappet - rekenmethode
• Andere onderwerpen zijn welkom.

Wij vragen van de vierdejaars student dat hij/zij
• een open reflectieve houding heeft.
• flexibiliteit en professionaliteit toont.
• goede communicatieve vaardigheden 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 kornak.tabijn.nl of telefonisch te 

verkrijgen bij Mieke Muntjewerff,
 adjunct-directeur van de school ,

tel: 0251-707227.

Alle ruimte 
om te ontdekken!

Kornak streeft naar een veilige en 
plezierige omgeving voor teamleden, 

kinderen en ouders. De school wil vanuit ver-
trouwen een uitdagende leeromgeving schep-
pen, zodat ieder kind op Kornak zich maximaal 

kan ontwikkelen zowel intellectueel, sociaal 
als creatief. Uitgangspunt hierbij is dat iedere 

leerling uniek is met zijn of haar talenten. 
Onze school kent een eigen buitenschoolse 

opvang.
 


