
  

LIO-Vacature  (groep 5/6  of 7/8) 

Gegevens school Bestuur: STWT 
School:  obs de Globe 
Adres: Evertsweertplantsoen 3 
Telefoon: 020 4101627 
Contactpersoon: Marlies Breijs 
E-mail: marlies.breijs@obs-deglobe.nl  

Voorkeur Pabo HvA, UPvA en ipabo studenten kunnen reageren1. 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

Wij zijn een basisschool in het hart van Osdorp. Wij zijn een multiculturele 
buurtschool, en wij geloven in het potentieel van al onze kinderen. Om de 
leerlingen een gebalanceerde ontwikkeling en stevige basis te bieden, is er een 
breed aanbod beschikbaar. Dit alles in een veilige omgeving waarin rust en 
aandacht voor elkaar is. 

Dat aanbod wordt verzorgd door mensen vanuit verschillende rollen en 
expertises binnen ons team. Zo is er bijvoorbeeld een doe-lab leerkracht, een 
atelierleerkracht, dans, theater en muziek, en een gymdocent die een breder 
beweegaanbod verzorgt. Ieder heeft een rol in de ontwikkeling en het leren van 
de kinderen, samen staan wij om hen heen. Pedagogisch Tact is wat ons 
verbindt. 

Beschrijving groep Lio plek beschikbaar in een groep 5/6 of groep 7/8 
Als je bij ons je lio-stage komt lopen dan is er een plek in groep 5/6 of 7/8. Door 
de hele school werken we met (kleine) heterogene stamgroepen en homogene 
instructiegroepen. Dit betekent dat we in de stamgroepen 5/6 en 7/8 
thematisch werken combineren met aandacht voor b.v. technisch en begrijpend 
lezen, kennis van de wereld enz. In de instructiegroepen (op leerjaar) geven we 
les in rekenen, spelling en taal.   

Deze manier van werken vergroot het saamhorigheidsgevoel en draagt bij aan 
het leren van en met elkaar zowel op teamniveau als bij de kinderen. 

Neem eens een kijkje op onze website. Hier staat een leuk filmpje waar je een 
goed beeld krijgt van onze school en ons onderwijs. www.obs-deglobe.nl  

 
Profiel LIO-student Wij zoeken een student die: 

● Enthousiast en gemotiveerd is om deel uit te  
maken van een lerend team dat gezamenlijk  
werkt aan onderwijsontwikkeling.  

● Flexibel is en communicatief vaardig.  
● Initiatief neemt. 

 
1 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA opleidingsscholen.   
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● Vooral heel veel plezier heeft om voor de klas te staan en niet bang is 
om fouten te maken.  

Wij bieden: 
● Goede begeleiding van een mentor 
● Een ontzettend gezellig en warm Globe team  
● Grote kans op een baan na afloop van je Lio 

 periode binnen de stichting STWT. 
 
 

Vergoeding  
 

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

 

 

 


