
 

Vacature  onderbouw, middenbouw  en bovenbouw Openbare 
Daltonbasisschool De Horizon    

Gegevens school Bestuur: STWT Stichting Westelijke Tuinsteden 
School: Openbare Daltonbasisschool De Horizon 
Adres: P. Calandlaan 768 
Telefoon: 020 6672281 
Contactpersoon: Edith Duppen 
Sollicitatie mailen naar: eduppen@horizondalton.nl 

Voorkeur Studenten van de volgende opleidingen kunnen reageren:  
O  HvA (ma/di  en/óf do/vr) 
O  UPvA (ma/di) 
O  iPabo (LIO-start 2e helft van schooljaar; overleg in dagen) 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

De Horizon is een openbare Daltonbasisschool gelegen in aan de 
buitenrand van Amsterdam in de wijk De Aker. Onze school leert 
kinderen floreren in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerken. Op de Horizon wordt veel waarde gehecht aan kunst-, 
cultuur- en bewegingsonderwijs. Gemotiveerde (vak)docenten zorgen 
voor een brede talentontwikkeling van ieder kind. Wij werken met een 
open blik aan de ontwikkeling van iedere leerling waarbij plezier in het 
samen leren voorop staat.  

Wij zijn ambitieus, enthousiast en leergierig. Wij hebben heldere regels 
en dragen met elkaar zorg voor de structuur. Dat zorgt voor eenheid en 
rust. 

Beschrijving groep Wij zijn op zoek naar LIO-studenten voor de onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. 

Profiel LIO-student We zijn op zoek naar een stagiaire/aanstaande college die: 
• Zich kritisch, reflectief, maar ook relativerend willen (leren) 

opstellen; 
• Onderdeel van ons team willen worden; 
• Affiniteit hebben met het Daltononderwijs of bezig zijn met hun 

daltonspecialisatie; 
• Gevoel voor humor hebben; 
• Meer kwaliteiten mag altijd. 

Wij bieden: 
• een mentor die je goed en planmatig begeleidt 
• ruimte om je te ontwikkelen: af en toe vallen en dan weer 

opstaan 
• een betaalde LIO plek 
• deelname aan alle studiedagen en workshops (zelf uit te kiezen) 

georganiseerd vanuit de Stichting Westelijke Tuinsteden 
• een opleider in de school die werkzaam is op de De Horizon waar 

je altijd terecht kunt. 



 

• Grote kans op een baan na afloop van je LIO periode waardoor je 
een vliegende start hebt gehad na aanloop naar je eigen groep. 

Vergoeding  

 

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

 

 


