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Gegevens school Bestuur: Zonova 

School: de Blauwe Lijn 

Adres: Kortvoort 61a  

Telefoon: 020-690 73 60 

Contactpersoon: Els Ranzijn / Judith Koster 
j.koster@deblauwelijn.nl  
www.deblauwelijn.nl 

Voorkeur 
opleiding student 

IPabo, HvA of UPvA 

 

Beschrijving 
school 
 

De Blauwe Lijn is een fijne, middelgrote basisschool, met ruim 300 leerlingen en 
16 groepen.  
Op de Blauwe Lijn moet je ‘outside the box’ kunnen denken om het 
onderwijsjasje te creëren dat bij elk kind past. Er wordt intensief gewerkt aan 
het verbeteren van het onderwijs. Buiten de reguliere lessen om bieden we veel 
ondersteuning op individueel niveau. We maken onder andere gebruik van 
Bouw, Letterster en Calcularis. De Blauwe Lijn heeft een rijke leeromgeving 
waarin kinderen niet alleen onderwijs krijgen maar ook onderwijs ervaren 
(ruiken/horen/voelen). Het team van de Blauwe Lijn stimuleert de leerling 
talenten breed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leerproces.  
 
De Blauwe Lijn doet vanaf 1 augustus 2020 mee met een pilot met het flexibel 
invullen en organiseren van de onderwijstijd. Wij mogen afwijken van de normale 
vakanties. Op de Blauwe Lijn zijn de leerlingen 46 weken per jaar welkom. De school 
is twee weken met kerst dicht en de laatste vier weken in de zomervakantie. 
 

Beschrijving groep 
of bouw 
 

Op de Blauwe Lijn hebben we verschillende plekken beschikbaar. 
1 plek bij de kleuters 
2 plekken in de middenbouw en 2 plekken in de bovenbouw 
 

Profiel LIO 
stagiair(e) 
 

• Je bent een student, die onze visie onderschrijft en ons wil ondersteunen om het 

onderwijsproces goed vorm te geven.. 

• Je hebt affiniteit met onze doelgroep  

• Je bent een doorzetter, hebt een flexibele instelling en staat stevig in je 

schoenen; 

• Je bent enthousiast, spontaan en hebt een groot aanpassingsvermogen. 

 

Begeleiding van 
de school 
 

De LIO stagiaire wordt in een klas geplaatst met een leerkracht die 4 dagen zelf voor 
de klas staat. De stagiaire zal elke 3 tot 4 weken een voortgangsgesprek voeren met 
de directeur. Tevens heeft de stagiaire wekelijks een feed-back gesprek met de 
leerkracht. 

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

 


