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Voorkeur → → → Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren .1

alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren.

alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren.

alleen UPvA studenten kunnen reageren.

Beschrijving schip

(profiel, visie)

Wij zijn Dalton IKC De Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en
oceanen van de wereld. Iemand die 'de zeven zeeën bevaren heeft', is overal
geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën
verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur
aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld
anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk
enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervaarden en gaven hun
kennis door.
Dit is wat wij ook onze leerlingen willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig
zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen,
samenwerken, doorzetten en reflecteren.

'In ieder mens schuilt een ontdekker'

Beschrijving bemanning Op Dalton IKC Zeven Zeeën staan diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een
Integraal Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat
leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden aangeboden
krijgen. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst
zullen vormen. Ook onze medewerk(st)ers hebben een voorbeeldfunctie voor onze
leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling
maakt op haar of zijn levensweg.
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw kan gesolliciteerd worden.

Profiel LIO-matroos
wil zichzelf en de wereld ontdekken

is gek op reizen

is een bouwer, in de breedste zin van het woord

kan zich goed inleven

staat voor diversiteit en inclusiviteit

Begeleiding vanuit de
Opleidingsschool

Wij bieden je een eerste onboarding dag waarop je kennis maakt met de school.
Een rondleiding krijgt, een moment om je accounts in orde te maken en een
contact ogenblik met de locatieleider, dalton-coördinator en intern begeleider. Je
krijgt deze dag ook de tijd om verschillende stukken te lezen.
Daarna start je in de groep en zal je op basis van je ontwikkeling steeds
zelfstandiger de groep begeleiden.
Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal
tweemaal per semester op bezoek komen (2 schoolopleiders begeleiden mbv
video-opnames).

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



Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student,
mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan en de
leerdoelen aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling
worden gemaakt
Tweemaal per jaar wordt er een LiO bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste
gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO
studenten wordt vormgegeven.

Vergoeding Onbetaalde LIO (stageovereenkomst).

Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris leerkracht.

→   → → Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).

Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht.


