
  

 Vacature  LIO-stage bij AWBR                                           

 

Gegevens school Bestuur: AWBR 

School: Tijl Uilenspiegelschool 

Adres: Tijl Uilenspiegelstraat 11, 1055CK 

Telefoon:020 6843954 

Contactpersoon: Jessica Idsinga (j.idsinga@tijluil.nl) 

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. 

 
Let op> Bovenstaande keuze kan ook samenhangen met de onderzoeksvraag 
van de school, zie verderop hieronder. 

Beschrijving school 

(profiel, visie, aantal 

leerlingen) 

De Tijl Uilenspiegel is een bruisende school in Bos en Lommer met 350 

leerlingen. De school bruist vanwege de diversiteit, positiviteit en  de 

ontwikkeling binnen de school. Wij gaan komend schooljaar het 

thematisch werken en actief leren verder uitbouwen en zijn op zoek naar 

collega’s die enthousiast, onderzoekend en innovatief zijn met een hart 

voor kansengelijkheid en NT2.  

Beschrijving groep: 

Hoe gaat de LIO-student 

op de school begeleid 

worden? 

(inwerktijd van de 

student is 6 weken, de 

student staat dan samen 

met de mentor voor de 

klas). 

De student moet min. 1X 

per week geobserveerd 

worden door de mentor 

en een feedbackgesprek 

krijgen. 

Zie verder: LIO-

praktijkgids HvA, LIO-

checklists AWBR via de 

Schoolopleider. 

Wij zijn op zoek naar Lio- stagiaires voor de onderbouw (groep 1/2/3) , 

middenbouw (4/5)  en bovenbouw (6,7,8).  In onze groepen besteden wij 

veel aandacht aan de taalontwikkeling van de leerlingen en bieden we 

een uitdagend aanbod op verschillende niveaus. We werken volgens het 

EDI-model en gebruiken verschillende werkvormen om de leerlingen 

actief te betrekken bij de lessen. 

Je wordt gekoppeld aan een ervaren leerkracht die  de mentorentraining 

heeft gevolgd en 4/5 dagen op school werkt.  Op deze manier kan de 

mentor je goed inwerken, begeleiden en feedback geven.  

Jouw ontwikkeling is belangrijk op de Tijl Uilenspiegelschool. Wij vinden 

het belangrijk om goede leerkrachten op te leiden. Naast jouw mentor 

zijn ook de teamleiders en IB’ers beschikbaar om jou te begeleiden. 

 

 



  Onderzoeksvraag van de 

school: 

 

 

Onderzoeksvragen van de school: 

1.Hoe is het educatief partnerschap op de Tijl Uilenspiegelschool? Hoe 

ervaren ouders de samenwerking? Op welke manier kunnen wij het 

educatief partnerschap verstevigen?  

2. De buurt rondom de Tijl Uilenspiegel verandert. De Tijl is op dit 

moment geen afspiegeling meer van de buurt. Waarom kiezen ouders 

niet voor onze school? Welke initiatieven kunnen wij ontplooien om ook 

voor de nieuwe bewoners van Bos Lommer de school te zijn waar zij voor 

kiezen. 

3. Hoe is de betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen op de 

Tijl Uilenspiegelschool? Op welke manier kunnen wij deze versterken. 

 

 

Profiel LIO-student Wij zoeken LIO-studenten die initiatief nemen, betrokken zijn, stevig in 

zijn/haar schoenen staan en houden van de diversiteit van de stad.  

Vergoeding  

 

 

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

 

Aanvullende informatie: 

Volgt later 

 


