
We zoeken een enthousiaste en leergierige student die zin heeft om bij ons bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Wij bieden de mogelijkheid om een heel schooljaar mee te draaien in de 
klas. Dit betekent dat je ook onderdeel uit maakt van het team en de organisatie. Pabo HvA en UPvA 
studenten kunnen beiden reageren.

Vacatures 

De St. Janschool

Beschrijving groep

Vergoeding

Basisschool St. Jan  
Kortenaerstraat 32
1057JN Amsterdam

020-6187481
www.stjanschool.nl

“Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt.”

 Voor groepen 1/2 - 3/4 - 5/6 -7/8

De school bestaat uit 17 klassen bestaande uit 5 kleuterklassen en daarnaast heeft elke groep 2 klassen. 
We hebben in zowel de onderbouw, middenbouw en bovenbouw een LIO-plek. We kunnen samen 
bekijken welke plek voor jou het beste is.

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

‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’, dat is de visie van de St. Janschool. Aan onze visie hebben 
wij kernwaarden gekoppeld: bewust, betrokken en betrouwbaar. Deze kernwaarden worden in de klas elk 
schooljaar verder vormgegeven en actief uitdragen. 
‘Je mag zijn wie je bent’ staat voor het unieke, het persoonlijke in ieder mens. Dat iedereen eigen talenten 
heeft die ontwikkeld moeten worden oftewel ‘worden wat je kunt’. Dat laatste staat voor groei, beweging 
en ontwikkeling met anderen. Want mét elkaar vormen we de samenleving van nu én straks. 
Door talent te stimuleren, bieden wij onze leerlingen een evenwichtig ontwikkeling op zowel cognitief als 
sociaal-emotioneel gebied. Wij werken gedi�erentieerd, dagen kinderen uit en vergroten hun kennis in 
een veilige huiselijke omgeving. 
De St. Janschool is een bruisende sprankelende school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar 
kennen. Kunst zien wij al bindende factor. Kennis, wetenschap, geschiedenis en techniek worden elk jaar 
verwerkt in uitzonderlijke kunstprojecten.

BETAALDE LIO-STAGE



 

Vacature   

Gegevens school St. Jan school 

Kortenaerstraat 30-32 

1057 JN Amsterdam 

020 - 618 74 81  

stjan.info@askoscholen.nl 

www.stjanschool.nl 

Contactpersoon: Mirthe Stevens 

Voorkeur X     Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 

 

Beschrijving school 

(profiel, visie) 

‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’, dat is de visie van 

de St. Janschool. Aan onze visie hebben wij kernwaarden 

gekoppeld: bewust, betrokken en betrouwbaar. Deze 

kernwaarden worden in de klas elk schooljaar verder vormgegeven 

en actief uitdragen 

‘Je mag zijn wie je bent’ staat voor het unieke, het persoonlijke in 

ieder mens. Dat iedereen eigen talenten heeft die ontwikkeld 

moeten worden oftewel ‘worden wat je kunt’. Dat laatste staat 

voor groei, beweging en ontwikkeling met anderen. Want mét 

elkaar vormen we de samenleving van nu én straks. Door talent te 

stimuleren, bieden wij onze leerlingen een evenwichtig ontwikkeling 

op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij werken 

gedifferentieerd, dagen kinderen uit en vergroten hun kennis in een 

veilige huiselijke omgeving. De St. Janschool is een bruisende 

sprankelende school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar 

kennen. Kunst zien wij als bindende factor. Kennis, wetenschap, 

geschiedenis en techniek worden elk jaar verwerkt in uitzonderlijke 

kunstprojecten. 

Beschrijving groep De school bestaat uit 17 klassen bestaande uit 5 kleuterklassen en 

daarnaast heeft elke groep 2 klassen. We hebben in zowel de 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw een LIO-plek. We 

kunnen samen bekijken welke plek voor jou het beste is. 

Profiel LIO-student We zoeken een enthousiaste en leergierige student die zin heeft 

om bij ons bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij 

bieden de mogelijkheid om een heel schooljaar mee te draaien in 

de klas. Dit betekent dat je ook onderdeel uit maakt van het team 

en de organisatie. 

Vergoeding  

 

X     Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  

       Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 

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

mailto:stjan.info@askoscholen.nl
https://www.stjanschool.nl/


 

 


