
VACATURE LIO Zonova  

 

Gegevens school Bestuur: Zonova 

School: Obs Cornelis Jetses 

Adres: Jaargetijden 6, 

1109 AR Amsterdam 

Telefoon: 0294-414370 

Contactpersoon:  Monique van Vuure 
e-mail: m.vanvuure@cjetes.nl                                                                  
 

Voorkeur 
opleiding student 

Zowel IPabo, HvA  en UPvA studenten kunnen op onze vacatures reageren.  

Beschrijving 
school 
 

De Cornelis Jetses is een kleine openbare basisschool met ongeveer 140 leerlingen 
afkomstig uit Driemond en nabijgelegen buurten zoals Gaasperdam, Bijlmer en 
Weesp. Op de Jetses wordt een leeromgeving gecreëerd die realistisch, functioneel, 
uitdagend en activerend is met een balans tussen cognitieve, creatieve, motorische 
en sociaal-emotionele componenten.  
 
Er heerst een fijne sfeer, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen; zij 
worden geaccepteerd en gewaardeerd en voelen zich competent. Wij werken met 
thematisch onderwijs via de Da Vinci methode; een doorlopende, geïntegreerde 
leerlijn voor groep 1 t/m 8. Hierbij komen naast de zaakvakken en wereldoriëntatie, 
ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -met daarbinnen programmeren, wetenschap & 
techniek, onderzoekend & ontwerpend leren en burgerschap aan bod. 
 
Met Da Vinci oefenen kinderen het hogere orde denken, ofwel creatief en kritisch 
leren denken. Hoge onderwijsopbrengsten en verwachtingen vinden we belangrijk; 
we leggen een stevige basis voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. In 
onze onderwijspraktijk is daarom veel aandacht voor het samenwerken, waarbij 
kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. 
 
Ieder kind is medeverantwoordelijk voor het resultaat en is zo bezig met sociale en 
communicatieve vaardigheden. Wij profileren ons als een school met oog en hart 
voor het kind en zijn samen met de ouders trots op datgene wat we gezamenlijk 
bereiken. Het team is blijvend in ontwikkeling en staat voor: “een leven lang leren” 
Gezien ons leerlingaantal, werken we in combinatiegroepen.  
 
De samenstelling van deze groepen kunnen ieder jaar anders zijn.  
Huidig schooljaar hebben wij de volgende groepen 1/2 (2x), groep 3/4, groep 4/5, 
groep 6/7 en 7/8.    
Schooljaar 2022- 2023 zal deze mogelijk anders zijn.  
 
Binnen ons onderwijs ligt een sterke focus op Wetenschap en Techniek  

Beschrijving groep 
of bouw 
 

Wij bieden komend schooljaar 3 LIO plaatsen aan: 
In de onderbouw (groep 1/2) 
In de middenbouw (groepen 3 t/m 5) 
In de bovenbouw (groepen 6 t/m 8) 

Profiel LIO 
stagiair(e) 
 

Wij zoeken een Lio’er wie: 

• Zich tot startbekwame leerkracht wil ontwikkelen in een combinatieklas  

• Zich herkent als echte teamspeler  

• Creatief en ondernemend is  

• Bijdraagt aan de gezellige en professionele sfeer op school 

• Bijdrage levert aan onze onderzoekende houding 

• Affiniteit met combinatieklassen 

• Affiniteit met W&T 

 



VACATURE LIO Zonova  

 

Begeleiding van 
de school 
 

Iedere leerkracht is op onze school opgeleid om te mogen begeleidden. Als Lio’er sta 
je altijd ‘naast’ een ervaren collega op de groep. D.w.z. je collega is altijd in de buurt. 
Ook is de IB’er of directeur ook altijd beschikbaar voor je.  
Daarnaast hebben we indien nodig nog een bovenschoolse coach en begeleiding 
vanuit Stichting Zonova.  

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

 


