
Vacature LIO-student

Beschrijving
Altijd al willen werken op een basisschool in het centrum van Amsterdam? Een school in een rijke
leeromgeving, met veel buitenruimte, een sociaal en betrokken team en aan de rand van een uniek groen
autovrij woongebied?

Onze school, Basisschool Oostelijke Eilanden, is een OGO school waar kinderen tot leren komen door
(zelf)vertrouwen te hebben, nieuwsgierig te zijn en open te staan voor de wereld om hen heen. De ideeën
en uitgangspunten van Lev Vygotsky vormen de basis van ons OGO-onderwijs.

Wij bieden:
★ Nieuwsgierig en betrokken kinderen die graag veel willen leren;
★ Een positief, open en bevlogen team, waarin je van harte welkom bent;
★ Betrokken ouders;
★ Ondersteuning van een mentor en naaste collega’s;
★ Een plezierige werkplek;
★ Een mogelijke stagevergoeding van 500 euro per maand.

Profiel LIO student
Wij zoeken een LIO-er die:

★ Wil werken met de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs;
★ Een veilige en uitdagende leeromgeving creëert voor kinderen;
★ Initiatief neemt;
★ Flexibel is qua inzet en houding.

Ervaring oud LIO-ers
Jeske (leerkracht): 'Nog altijd word ik enthousiast als ik zie hoe kinderen op de BOE (inter)actief aan de

slag gaan tijdens thematijd. Acht jaar geleden begon ik op de BOE als LIO-stagiaire, waarna ik

-onbedoeld- ben blijven plakken. De buurt, de kinderen, het gebouw en de mogelijkheden voor uitstapjes

in de buurt houden me hier!'

Esther (leerkracht en bouwcoördinator): ‘Op de BOE is er genoeg ruimte om jezelf te zijn, voor zowel de

kinderen als de leerkrachten. Ook ik begon als stagiaire op de BOE, inmiddels ben ik doorgegroeid tot

coördinator van de bovenbouw.’

Ingrid (directeur): ‘In 2011 startte ik als Lio-er op de BOE en ben er gebleven. Vooral vanwege de goede

sfeer en de betrokkenheid van leerlingen, ouders en het team. Van leerkracht in de bovenbouw ben ik

doorgegroeid naar bovenbouwcoördinator tot mijn huidige functie.  Het ‘we doen het samen’ gevoel vind

ik typerend voor de BOE.’

Interesse?
Ben je na het lezen van onze vacature geïnteresseerd? O wil je meer informatie?

Neem dan via de mail contact op met Ingrid de Haan: directie@boe-amsterdam.nl

Je kunt natuurlijk ook bellen met 020-6391045 of 06-15258163.
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