
  

Vacature   

Gegevens school Bestuur: Florente 
School: Kors Breijer 
Adres: Papelaan 122 A 
Plaats: Weesp 
Telefoon: 0294-412050 
Contactpersoon: Carla Post en Esther Verburg 

Voorkeur  
x Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
x Pabo HvA deeltijd kunnen reageren 
 
Beide kunnen reageren 

Beschrijving school 
(profiel, visie) In Brede School Kors Breijer zijn zowel kinderen voor het 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal als voor school gehuisvest. Het team 
van de Kors Breijer werkt samen met Kind & Co in één gebouw.  

De Kors Breijerschool is een middelgrote basisschool met ongeveer 350 
leerlingen verdeeld over 15 groepen aan de rand van het centrum van 
Weesp vlakbij de sportvelden van F.C. Weesp. De kinderen die naar de 
Kors Breijerschool gaan, komen uit de directe omgeving van de school, 
het centrum van Weesp en uit de nieuwe wijken Leeuwenveld en (in de 
toekomst) Weespersluis.  

De Kors Breijerschool is daardoor een kleurrijke christelijke basisschool 
die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De 
school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich 
veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier 
kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. 

De visie van de school: Oog voor talent, Oor voor elkaar, Hart voor 
iedereen 

In de praktijk betekent dit onder meer dat we werken met coöperatieve 
werkvormen waarbij alle kinderen een aandeel krijgen en aan het woord 
komen. Overleg en uitwisseling tussen de leerlingen staat hierbij 
centraal. De leerlingen hebben in alle groepen ook een stem in het 
maken van de afspraken die gelden in de groep. Door middel van 
verschillende vormen worden individuele leerlingen centraal gesteld in 
de groepen bijvoorbeeld als “Kanjer van de week”. Deze leerlingen staan 
in het middelpunt, ontvangen complimenten van hun klasgenoten en 
mogen over zichzelf vertellen aan de hand van hun persoonlijke 
spulletjes uit de verteldoos. 

Onze school wil een christelijke school zijn in woord en daad. In woord 
door het vertellen van de verhalen uit de christelijke traditie en ze te 
vertalen naar de tijd waarin we zelf leven. In daad door het goede 
voorbeeld te geven in het toepassen van waarden en normen die we 
belangrijk vinden.  

De diversiteit in achtergrond van leerlingen geeft de school een bijzonder 
karakter en een meerwaarde. De school werkt met het programma “De 
Vreedzame School”. Hierbij wordt de leerlingen actief geleerd om te 



  

gaan met democratie, burgerschap en gezamenlijk verantwoordelijkheid 
dragen voor een prettig leer- en speelklimaat en voor hun omgeving. Van 
dit laatste mediatoren binnen de school een mooi voorbeeld. Dat zijn 
leerlingen die, na een speciale training, herkenbaar zijn binnen de school 
en op het plein als aanspreekpunt voor andere leerlingen. De mediatoren 
gaan in gesprek met medeleerlingen bij een probleem of een conflict.  

Beschrijving groep We hebben plek voor een Lio stagiaire in onze groepen 3.  

Profiel LIO-student Indien de Lio-stagiaire zich kan vinden in ons profiel, is hij of zij van harte 
welkom om te solliciteren.  

Vergoeding  
 

o Onbetaalde LIO (stageovereenkomst).  
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris leerkracht. 

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

 

 


