
 

 

 

 

Leraar In Opleiding op de Punt … 

 

 

… wij doen het samen! 
 

 

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van een hecht en warm team, 
dat de handen ineen slaat om samen iets heel moois neer te zetten? 

 

Gegevens van de school 

Bestuur: STWT Stichting voor openbaar (basis)onderwijs Westelijke 
Tuinsteden 

 School:   OBS de Punt 
 Adres:   Kwelderweg 5, 1069 VP Amsterdam 
 Telefoon:  020-6199743 
 Contactpersoon:  Linda Heuvingh 
 Sollicitatie naar: linda.heuvingh@obsdepunt.nl 
 

Voorkeur 

 Studenten van de volgende opleidingen kunnen reageren: 

• HvA 

• iPabo 

• UPvA 

Beschrijving van de school 

De Punt heeft een goed en doordacht onderwijsaanbod. Naast de cognitieve vakken als taal en 
rekenen, is er structureel aandacht voor bewegen, muziek, beeldende vorming en techniek. Wij 
willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken. 
Dit doen we in 19 groepen met ongeveer 400 leerlingen.  

We werken in een hecht team, met 40 betrokken collega’s, waarbij samenwerking hoog in het 
vaandel staat. Wij werken samen met onze kinderen en ouders aan het vormgeven van hun 
toekomst. Alle keuzes die wij maken, stoelen wij op onze waarden: zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en vertrouwen.  

 



 

 

 

 

Onderwijs op de Punt 

Het onderwijs op de Punt is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen geven wij samen 
actief vorm. Als collega maak je actief deel uit van het team dat deze ontwikkeling vorm 
geeft. De corona-crisis heeft ons nieuwe inzichten gebracht, anders werken gestimuleerd en 
geleerd hoe flexibel wijzelf en de kinderen zijn. In korte tijd is er veel mogelijk gemaakt en 
hebben wij veel groei gezien waar wij nu verder aan werken binnen de school.  

Op dit moment werken wij in leerstofjaarklassen, gedifferentieerd op drie niveaus. We 
hebben aandacht voor de leerlijn leren leren, werken met succescriteria (leerdoelen), 
groepsdoorbroken werken, maar bovenal de drie kernbegrippen. 

• Zelfstandigheid 
• Verantwoordelijkheid 
• Vertrouwen 

 
We hebben in de groepen 3 t/m 8 ten minste 1 laptop per twee leerlingen en zijn actief bezig 
de visie op ICT in het onderwijs verder te definiëren en concreet te maken. Er wordt al 
gewerkt met digitale verwerking en toetsing in verschillende groepen.  

Beschrijving van de groep 

Omdat wij vinden dat het onderwijs bij je moet passen, staan we in de verschillende 
leerjaren voor je klaar. Laat ons je voorkeur weten en we gaan samen op zoek naar een 
mentor die met jou matcht. Een groep heeft bij ons tussen de 18 en de 26 leerlingen, vanuit 
diverse achtergronden. Elke groep is divers en uitdagend. De kinderen zijn enthousiast en 
gemotiveerd en hebben behoefte aan een leerkracht die hen ziet en investeert in de relatie. 

Begeleiding 

Je wordt door je mentor en de Opleider In School (Oplis) begeleid. Je kunt ook met al je 
vragen terecht bij de stagecoördinator binnen de school, Astra Hanenberg. Zij zal regelmatig 
bij je binnen lopen om te kijken hoe het gaat. 

Profiel LIO-student 

 Onze ideale Leraar In Opleiding… 
• Is flexibel en veerkrachtig en beweegt en verandert daardoor mee in de organisatie; 
• levert actief een bijdrage aan de verandering door mee te denken en in te brengen; 
• leert de leerlingen zelfstandig werken en samenwerken; 
• leeft de basishouding met en van elkaar leren voor; 
• leert de leerlingen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag; 
• werkt aan het opbouwen en onderhouden van een goede samenwerking met ouders; 
• leert de leerlingen mensen te accepteren en te respecteren; 
• kan omgaan met, en heeft waardering voor culturele diversiteit; 
• draagt bij aan de professionele cultuur door; reflecteren op eigen handelen en het tonen van 

initiatief. 
 

 



 

 

 

 

Onderzoeksvraag e/o onderzoeksonderwerp m.b.t. scriptie 

 Mogelijke onderwerpen zijn… 
• Hoe maak je leerlingen minder leerkrachtafhankelijk? Wanneer zijn kinderen intrinsiek 

gemotiveerd voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid? 
• Hoe kan ICT op obs de Punt (nog beter) worden ingezet ter ondersteuning aan onze drie 

kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. In overeenstemming 
met de ontwikkelde visie. 

• Hoe kunnen we startende leerlingen (instromende kleuters e/o nieuwkomers) met een 
taalachterstand optimaal begeleiden binnen de Punt? 

• Hoe betrekken we ouders en maken we ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces? 
Hoe maken we hen bewust van de gewenste rol die zij daarin spelen? En wat levert dit de 
kinderen, de ouders en de school op? 
 

Procedure 

• Een sollicitatiebrief voorzien van een heldere motivatie en bijbehorend Curriculum Vitae 
• Gesprek met directeur en potentiële mentor 
• Referenties zullen worden nagevraagd 
• Eventueel een proefles 

 

Vergoeding bij betaalde LIO-overeenkomst 

• Conform CAO 
• (eventuele extra dagen kunnen worden verloond uit schaal 4 onderwijsassistent) 


