
 

 

 

 

 

Basisschool Admiraal de Ruyterschool 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

‘Midden in de straat, midden in het leven’ 

 

 
 

 

 

Gegevens: 

Admiraal de Ruyterschool (regulier onderwijs) 

Bestevaerstraat 42-44; 1056 HP Amsterdam 

Opleider in School: Sara Blanken 

E: s.blanken@askoscholen.nl 

W: www.admiraalderuyterschool.nl 

F: www.facebook.com/admiraalderuyterschool 

Dit moet je weten over de school: 

o Spelend leren en ontdekken in de onderbouw. 

o Thematisch werken in de midden- en bovenbouw met de 

geïntegreerde zaakvakmethode DaVinci. 

o Een lerende organisatie met ingebedde onderzoeksgroepen 

ideaal voor bachelor scriptie. 

o Aandacht voor veilig klimaat door PBS (Positive Behaviour 

Support).  

o Collegiale consultatie en intervisie maken onderdeel uit van 

ons jaarplan. 

o Intervisie voor Lio-studenten samen met startende  

leerkrachten. 

o Aandacht voor Funds of Knowledge.  

 

 

LiO-plekken nog beschikbaar: 

Onderbouw: 1x (groep in overleg) 

Middenbouw:  

Bovenbouw:  

mailto:s.blanken@askoscholen.nl
http://www.admiraalderuyterschool.nl/
http://www.facebook.com/admiraalderuyterschool


 

 

   

Vacature   

Gegevens school Bestuur: ASKO 
School: Admiraal de Ruyterschool 
Adres: Bestevaerstraat 42, 1056 HP 
Plaats: Amsterdam 
Telefoon: 020-6182180 
Contactpersoon: Sara Blanken 

Voorkeur X     Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren. 
o alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
o alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 
o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

De Admiraal is een Academische Opleidingsschool en een gemengde 
buurtschool midden in de Baarsjes. Het kind staat centraal. We 
onderzoeken structureel onze onderwijspraktijk binnen een inspirerende 
leergemeenschap. Het uitvoeren van een bacheloronderzoek is bij ons 
goed mogelijk in de goed ingebedde onderzoeksgroepen. Op school is 
een actieve leerlingenraad en we zien ouders als onze educatieve 
partners. Onze missie luidt: ‘midden in de straat, midden in het leven’. 
We bieden onderwijs op maat en bedienen de kinderen optimaal op 
eigen niveau. De diversiteit op school is groot en daarmee een 
interessante en leerrijke context voor de student. 

Beschrijving groep We hebben een plekje voor: 
- 1 x onderbouw 
 

 

Profiel LIO-student Een LIO-er dient onderzoekend, nieuwsgierig en zelfstandig te zijn net als 
het profiel van het onderwijsteam op de Admiraal. We zien de LIO-er als 
gelijkwaardige collega die leerpunten meebrengt om het complexe leraar 
beroep zich eigen te maken. We bieden begeleiding op maat en een 
leerrijke context. Er is voor studenten volop de mogelijkheid om praktijk- 
en bachelor onderzoek te verrichten. Studenten kunnen volwaardig 
participeren in de onderzoeks- en ontwikkelgroepen op school. 

Vergoeding  o Onbetaalde LIO (stageovereenkomst).  
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris 
leerkracht. 

X    Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  
      Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 

 


