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Voorkeur 
opleiding student 

IPabo, HvA of UPvA 

 

Beschrijving 
school 
 

Openbare Daltonschool Nellestein is een middelgrote Daltonschool met meer dan 
300 kinderen en 36 medewerkers. ODS Nellestein wil kinderen opvoeden tot 
zelfstandige mensen met lef, die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk 
en kunnen samenwerken met anderen. Wij geloven dat iedere leerling zo veel 
mogelijk op zijn of haar eigen niveau moet werken en daarom werken wij 
groepsdoorbroken met rekenen, spelling en begrijpend/technisch lezen. Buiten de 
reguliere lessen om bieden we veel ondersteuning op individueel niveau. We maken 
onder andere gebruik van Bouw, Letterster en extra ondersteuning in 
rekenonderwijs. Wij willen ons verder ontwikkelen tot een goede Daltonschool. 
 
Wij verzorgen op de woensdag een talentendag voor de leerlingen waarbij gewerkt 
wordt aan persoons-/talentontwikkelink doormiddel van vakken als sport, dans, 
media, koken schilderen etc. Op deze dag zijn leerkrachten bezig met scholing, hun 
persoonlijke ontwikkeling, team-/bouwoverleg, teamtaken, weekplanningen maken 
en andere onderwijs gerelateerde zaken. 

Beschrijving groep 
of bouw 
 

1 LIO-plek in de onderbouw. 
Op ODS Nellestein hebben we 1 plek beschikbaar bij de kleuters.  
Naast de eigen stamgroep ga je tijdens de groepsdoorbroken lessen ook les geven 
aan leerlingen uit de andere kleutergroepen. Hierdoor heb je ook veel contact met 
leerlingen en leerkrachten uit andere stamgroepen. 

Profiel LIO 
stagiair(e) 
 

Van de student verwachten wij dat hij/zij:    

• affiniteit heeft met Daltononderwijs;  

• Initiatief neemt en inbreng heeft in het verder ontwikkelen van 
groepsdoorbroken lesgeven bij kleuters; 

• betrokken is en goed kan samenwerken;  

• flexibel is in onderwijsaanbod;  

• innovatief les kan geven; 

• enthousiast is over het werken met kinderen. 
 

Begeleiding van 
de school 
 

De Lio-stagiair zal in een klas komen naast een ervaren onderbouwleerkracht die 4 
dagen per week aanwezig is. Dit betekent dat er altijd een dag met overlap is 
waarbij de mentor feedback kan geven en organisatorisch kan overleggen. 
Er is een opleider in school aanwezig die zowel aangekondigd op afspraak als 
onaangekondigd als bliksembezoek langs kan komen en feedback geeft. 
Daarnaast verzorgen wij ook intervisie samen met andere stagiairs en zij-instromers 
die op onze school actief zijn. 

Vergoeding Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst):  

• betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 
 

 

 


