
VACATURE

Gegevens school Bestuur: Innoord
School: Daltonschool De Poolster
Adres: Plejadenplein 40
Plaats: Amsterdam
Telefoon: 020-6315870
Website: www.datltonschooldepoolster.nl
Contactpersoon: Martine Koppers

E-mailadres: directie.depoolster@innoord.nl
Voorkeur Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren .1

Beschrijving school

(profiel, visie)

Op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan
we met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen.
Met elkaar vormen we een community waar iedereen uniek en
nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid staan bij ons
centraal, net als je welkom en veilig voelen. Wij willen onze leerlingen op
daltonschool De Poolster hun eigen koers laten vaart met de poolster als
kompas.

Werken bij De Poolster betekent werken op een fijne, groene
basisschool met een open en enthousiast team, zelfstandige, vrolijke
kinderen en prettige ouders. We kijken graag naar wat er allemaal al
goed gaat en wat er nog meer mogelijk is. Zo besteden we veel aandacht
aan spelend- en ontdekkend leren en bewegend leren. Daarnaast
verzorgen we een breed aanbod voor cultuur zowel onder- als na
schooltijd.

De Poolster is een daltonschool, met als missie "Klaar voor de wereld van
straks!". De Poolster biedt een leeromgeving volgens de daltonprincipes;
vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, reflecteren en
borging.  Daarnaast biedt De Poolster onderwijs op maat op rekengebied.
Hierbij werken we vanuit de rekendomeinen aan de doelen. Ook wordt
er thematisch gewerkt, waarbij er a.d.h.v. een (schoolbreed) thema de
zaakvakken aansluiten en waarbij het ontdekkend en onderzoekend leren
wordt gestimuleerd.
Op De Poolster ontwikkelen we op het moment het werken met
leerpleinen.

De leerlingen van De Poolster wonen in de buurt rond de school en er is
geen sprake van grote subgroepen op de school. Wel wordt er door
ouders steeds bewuster gekozen voor ons daltononderwijs en dat zorgt
ervoor dat leerlingen nu ook van iets verder weg komen. Daarnaast
groeit de school al jaren steeds een beetje groter.

Beschrijving groep We kunnen één à twee LIO’s plaatsen op een bovenbouw-groep  of  een
middenbouw-groep. Een en ander afhankelijk van de formatie voor
volgend schooljaar.

1 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA Opleidingsscholen.



Profiel LIO-student - Daltongericht onderwijs en visie
- Een open houding in teamverband, waarbij je van en met elkaar leert
volgens de Methodiek van stichting LeerKRACHT.

Begeleiding vanuit de
Opleidingsschool

Ja. Een leerkracht zal de student begeleiden en er is ook een stagecoördinator
aanwezig op de school.
Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal
tweemaal per semester op bezoek komen (2 schoolopleiders begeleiden mbv
video-opnames).
Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de
student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het
Leerwerkplan en de leerdoelen aan de orde komen en afspraken rondom
begeleiding en beoordeling worden gemaakt
Tweemaal per jaar wordt er een LiO bijeenkomst georganiseerd waarvan de
eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met
de LiO studenten wordt vormgegeven.

Vergoeding Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).

Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht.


