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Beste Lio-er,

Wil je werken/leren op een openbare internationale school met een internationaal publiek en
een internationaal curriculum en toch lesgeven in het Nederlands? Dit is je kans om een pracht
van een ervaring op te doen op De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE). Wij zijn
een tweetalige school in Amsterdam met een PO- en VO afdeling. Een unieke plek om een
bijzondere leer/werkervaring op te doen waarbij je welkom bent in een enthousiast, gedreven
en innovatief PO team. Meer informatie op https://denise.espritscholen.nl/

Wat hebben wij te bieden?
Een vacature voor een Lio-stage in onze school.

- voor een pabo HVA of UPVA voltijd student.
- een betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst) bij betaling van 50% van het salaris van

een leerkracht voor het aantal dagen dat je je lio stage loopt.

Wie zijn we?
DENISE biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs van hoge kwaliteit vanuit de
realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de wereld waarin
wij leven. Dit geven wij in onze school vorm door tweetalig onderwijs te bieden binnen het
thematische werken van het International Primary Curriculum (IPC, zie ook:
https://fieldworkeducation.com/curriculums/primary-years/about-the-ipc).
De Nederlandse- en Engelse taallessen zijn hierin volledig geïntegreerd en werken we vanuit de
kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Hierdoor is bij DENISE iedere docent een taaldocent.
Voor het rekenen gebruiken we een Nederlandse methode, genaamd Getal en Ruimte Junior,
die naadloos aansluit op ons middelbare school (VO) curriculum wiskunde. Ons publiek is
merendeels internationaal. De ouders van onze leerlingen hebben er voor gekozen om
permanent of voor een zeer lange tijd in Amsterdam te blijven wonen. Daarom vinden zij de
investering in het Nederlands belangrijk en geven wij ze een zachte landing in de school, het
land en het wereldburgerschap.

https://denise.espritscholen.nl/
https://fieldworkeducation.com/curriculums/primary-years/about-the-ipc


Profiel LIO-student
Van de leerkrachten en dus ook van de studenten wordt een mate van flexibiliteit verwacht en
een groot vermogen om vanuit doelen te werken. Het is geen methode gebonden school. Zelf
lessen willen ontwerpen, een thema uitwerken, goed kunnen samenwerken met de andere
leerkrachten is van belang. Omdat veel kinderen Engels spreken is het een voordeel als je die
taal in ieder geval verstaat en spreekt, ook als je lesgeeft in het Nederlands. Je staat open voor
werken in een vernieuwde onderwijs omgeving. Je bent een onderdeel van ons team en we
verwachten ook dat je daarin een proactieve houding heeft. Voor ons is een stagiaire natuurlijk
ook een teamlid. Je doet volop mee.

Wij zoeken een Lio stagiaire voor of groep 1+2 of midden/bovenbouw.

Wij hopen dat je enthousiast bent geworden om bij ons te komen leren en werken.

Stuur je motivatiebrief en cv naar:

Jutka Colson
J.colson@denise.espritscholen.nl
Teamleider PO

Hopelijk tot ziens!
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