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Voorkeur Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1.

Beschrijving school

(profiel, visie)

De Europaschool is een middelgrote, populaire school in Amsterdam
Zuid. Er zullen in 2022-23 ca 400 leerlingen zijn, verdeeld over 18
groepen.

De populatie van de school is heel internationaal. Er zitten kinderen met
ongeveer 60 verschillende nationaliteiten, die 30 verschillende
moedertalen spreken. De voertaal is Nederlands: mensen die uit andere
landen komen en graag in NL willen blijven, kiezen voor de Europaschool
in plaats van een ‘echte’ internationale school omdat ze het belangrijk
vinden dat hun kinderen goed Nederlands leren en de populatie stabiel is
(kinderen verhuizen niet elke drie jaar naar een ander land). Er zitten dus
veel meertalige kinderen op de ES.

Er wordt in het Nederlands les gegeven. Daarnaast krijgen alle leerlingen
vanaf groep 1 les in een extra vreemde taal (Spaans, Engels, Frans of
Nederlands), die zij thuis niet spreken. Die lessen worden gegeven door
speciale taalleerkrachten die de taal als moedertaal hebben.

Er is een nieuwkomersklas voor leerlingen die minder dan een jaar in
Nederland zijn. Al deze leerlingen hebben ook een plek in een van de
jaargroepen, waar zij korte delen van de dag doorbrengen.

Er wordt gewerkt met methodes voor Rekenen (WIG) en Nederlands
(TOM/SOM). Alle andere vakken worden thematisch aangeboden met de
Da Vinci methode.

Voor een veilig sociaal pedagogisch klimaat wordt er gewerkt volgens de
principes van het Positive Behavior Support concept. Daarmee is een
rustige en prettige sfeer gecreëerd, zowel voor de leerlingen als het team.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ervaren dat verschillen
tussen kinderen vanzelfsprekend zijn, en dat het fijn is om in een
omgeving op te groeien waar je van elkaar kunt leren.

1 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA Opleidingsscholen.
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Beschrijving groep De Nieuwkomersklas heeft circa 15 leerlingen in de leeftijd tussen 6 en

11 jaar. Zij hebben ook een plek in een van de jaargroepen, 3 t/m 8. Er

wordt gewerkt met Wereld vol Woorden en  Logo 3000.

Er wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een prettig en veilig

klimaat, waar de leerlingen op een fijne manier kennis kunnen maken

met de school en hun nieuwe land.

Profiel LIO-student Wij zoeken een student die:

- aantoonbaar geïnteresseerd is in onze populatie

- weet wat zijn/haar leerpunten zijn

- om feedback kan vragen en daar ook mee om kan gaan

- die graag onderdeel wil zijn van een team

Op de Europaschool hebben in de afgelopen jaren veel LIO studenten
stage gelopen. De LIO student is in alle opzichten lid van het team. Wij
vinden het belangrijk dat de student de gelegenheid krijgt aan alle
onderdelen van het vak van leerkracht te werken. Dat betekent dat het
bijwonen van vergaderingen, het voeren van oudergesprekken, eventueel
het deelnemen aan werkgroepen en leerteams, onderdeel vormt van de
stage.

De student start het schooljaar samen met de mentor. De eerste weken
zal er nauw worden samengewerkt. Zodra dit mogelijk is zal de student
zelfstandig voor de klas staan, in principe twee dagen. De mentoren zijn
minimaal een van de stagedagen ook op school aanwezig.

Wij hebben mentoren die geschoold zijn in het begeleiden van studenten
en twee zeer ervaren schoolopleiders.  De directeur is nauw betrokken bij
het opleiden, o.a. in de rol van Academische Opleider voor Esprit
Scholen.

Vergoeding LIO werknemers krijgen op de Europaschool een aanstelling van  0,5 fte
voor een schooljaar, ingaande per 1 september 2021 of zoveel eerder als
de leerkrachten geacht worden te starten met hun werkzaamheden, tot
aan de zomervakantie 2022 met een inschaling in 50% van LA1.


