
Vacature Lio groep 3 t/m 8  IKC OVerhoeks

Gegevens school School: IKC Overhoeks
Bestuur: Innoord
Website: https://ikc-overhoeks.nl/
Adres: Grasweg 3, 1031 HW Amsterdam
Telefoon: 020 630 4770
Contactpersoon: M. Wiewel, directie.overhoeks@innoord.nl

Voorkeur Pabo HVA en UPvA studenten kunnen reageren

Beschrijving school We zijn sinds januari 2021 als IKC gestart in een prachtig nieuw
schoolgebouw in de wijk Overhoeks, achter het Eye
Filmmuseum. Onze school bestaat nu 12 jaar. We werken met
het International Primary Curriculum (IPC) en geven Engels
vanaf de kleuters. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans
krijgen om te onderzoeken waar hun talenten liggen. We maken
gebruik van de nieuwste lesmethodes voor de basisvakken en
voor de overige vakken werken wij met IPC - thematisch
onderwijs.

De school telt ongeveer 400 leerlingen met 17 groepen.

Speerpunten van de school zijn:
● IPC - International Primary Curriculum
https://ipc-nederland.nl/
● Engels vanaf groep 1
● Vijf gelijke schooldagen 08.30 tot 14.00 uur
● Aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden

https://ikc-overhoeks.nl/

Beschrijving groep In de groepen 3 t/m 8 werken wij met de methode IPC, kort door
de bocht: de zaak en creatieve vakken bieden wij thematisch aan.
Zie link hierboven. Er is daarin ook veel ruimte voor eigen
creativiteit. In de groepen 3 werken wij met de de methode VLL en
WIG. In de groepen 4 /m 8 maken wij gebruik van vooruitstrevende
methodes zoals bijvoorbeeld de nieuwste versie van Estafette en
Snappet. Daarnaast geven wij al vanaf de groepen 1 Engels.
We zijn een vooruitstrevende school waarin graag wordt
samengewerkt.

Profiel LIO-student Wij zoeken een leergierige student die onderdeel wil uitmaken van
ons team en zich daarin als een gelijkwaardige collega opstelt.
Wij verwachten een open houding met betrekking tot onze lerende

https://ikc-overhoeks.nl/
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schoolorganisatie.

Begeleiding vanuit
de school

We hebben een ervaren mentor in de aanbieding waar je veel kan
van leren en die veel vrijheid in gebondenheid kan bieden!
Daarnaast bieden wij een ambitieus en gezellig team, waar ruimte
is om te leren en jezelf verder te ontwikkelen.

Begeleiding vanuit
de opleidingsschool

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders,
die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1
schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan
de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student,
mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het
Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken
rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar
wordt er een LiO bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste
gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in
overleg met de LiO studenten wordt vormgegeven.

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


