
 

  

 

 

 

 

  

 

 

Kenmerken waar wij trots op zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Het Bovenland 
Akersluis 1A 
1066 ER Amsterdam  
T: 020-4084686 
www.hetbovenland.nl 
Opleider in de school: Lisette de Vries   
E: s.van.vliet@askoscholen.nl of 
l.de.vries@askoscholen.nl  
T: 0643238787 (s.van.vliet) 
 
2-3 LiO-plekken: 
In overleg met elkaar af te stemmen. 
Groep 3 t/m 8 
 

• Een jong, enthousiast team, in een lerende 
organisatie, dat graag werkt aan de kwaliteit van het 
onderwijs 
• Een open en warme sfeer op school  
• Zelfstandig en thematisch werken groepen 1 t/m 8  
• Rond de 370 leerlingen, gemengde populatie  
• Met voorschool en samenwerking met naschoolse 
opvang organisaties  
• Moderne leermethodes  
 

Samen de wereld ontdekken! 

• Extra ondersteuning op gebied van taal en rekenen 
voor leerlingen die dat nodig hebben 
• Aanbod voor meer begaafde leerlingen  
• Structurele, permanente bijscholing van het team  
• We staan open voor nieuwe innovatieve 
ontwikkelingen 
• Muziekles en bewegingsonderwijs door vakleerkracht  
• Naschoolse Sportactiviteiten  
• Naschoolse Muzieklessen 
 

Foto impressie: https://youtu.be/QsZbV3y09Mk  

mailto:s.van.vliet@askoscholen.nl
mailto:l.de.vries@askoscholen.nl
https://youtu.be/QsZbV3y09Mk


 

Vacature   

Gegevens school Bestuur: ASKO 
School: Het Bovenland 
Adres: Akersluis 1A 
Plaats: 1066 ER  Amsterdam 
Telefoon: 020-4084686 
Contactpersoon: Sandra van Vliet 

Voorkeur X     Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 
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) 

Het Bovenland is een eigentijdse en ambitieuze basisschool in de Aker in Nieuw-
West. We leiden de kinderen op tot wijze wereldburgers en we bereiden ze voor 
op de wereld van vandaag én morgen. We leren met plezier en vanuit een 
onderzoekende houding. Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn 
onze kernwaarden. Ons team werkt met veel inzet en betrokkenheid aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Als school doen wij dit in samenwerking met de 
ouders. 

Het Bovenland is een Vreedzame school. We hebben alle aandacht voor ons 
pedagogisch klimaat en dat zich kenmerkt door openheid en warmte. Wij zijn 
betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen al vanaf jonge leeftijd elkaar leren kennen en daarbij elkaars 
verschillen respecteren. Dit oefenen we met elkaar binnen de school met behulp 
van de methode van de Vreedzame School. 

Wij werken met het concept International Primary Curriculum (IPC), waarin we 
de zaakvakken en creatieve vakken thematisch aanbieden. Ook besteden we 
veel aandacht aan beweging en muziek. Samen muziek maken en veel bewegen 
geeft plezier en bevordert het groepsgevoel. Onderzoek toont aan dat muziek 
maken een positief effect heeft op schoolprestaties.  

We spreken ouders graag, want hun betrokkenheid maakt ons onderwijs nog 
beter. We vinden het fijn als ouders meedenken, meepraten en meehelpen op 
school.  
 

Beschrijving groep We zijn benieuwd met welke groep je affiniteit hebt en waar je bereid bent veel 
te leren. We stemmen graag in overleg met elkaar af in welke groep je komt. Dit 
kan in de groepen 3 t/m 8. 

Profiel LIO-student Wij zoeken een student met de volgende (persoons)kernmerken: 
- Onderzoekend, nieuwsgierig en zelfstandig  
- Enthousiast, ondernemend en werkt graag samen 
- Een lerende houding, werkend aan je eigen leerpunten om het 

prachtige maar ook complexe vak van leraar eigen te maken 
- Een toegankelijke en open houding naar leerlingen, ouders en team  
- Wil leren in het omgaan met verschillen in ontwikkelingen van 

kinderen, op pedagogisch en didactisch gebied 
 
We bieden een uitdagende stage op een fijne school, waar oog is voor het kind.  
Je krijgt uitstekende begeleiding op maat en een leerrijke context. Er is voor 
studenten volop de mogelijkheid om praktijk- en bachelor onderzoek te 

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



 

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. 
 

 


