
Vacature

Gegevens school Bestuur: stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude i.s.m.
Florente basisscholen (Diemen)

School: obs Piet Mondriaan
Adres: Broekzijdselaan 46A, 1391 XL, Abcoude
Telefoon:0294-281900
Contactpersoon: Martine Koomen

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

Beschrijving school
(profiel, visie)

Begeleiding

Op het IKC Piet Mondriaan mag je zijn wie je bent. Het is een school voor
iedereen, ongeacht levensbeschouwing, geloof of overtuiging. Doordat
we kinderen van 0 tot 12 jaar mogen opvangen en lesgeven kunnen we
de leerlijn van elk talent goed volgen en sturen. De aansluiting van de
onderwijsbehoefte garanderen wij door de verschillende kwaliteiten en
mogelijkheden die we onder één dak aanbieden. We geloven in het
belang van succesmomenten voor ieder kind. We besteden naast de
reguliere vakken veel aandacht aan culturele en creatieve ontwikkeling
van de kinderen, zodat iedereen zijn talent kan ontplooien. Er zitten 400
leerlingen op de obs Piet Mondriaan, er zijn 25 leerkrachten, 2 intern
begeleiders, 1 remedial teacher en 7 vakdocenten werkzaam.
Op obs Piet Mondriaan word je als LIO student intensief begeleid door je
mentor, in de eerste 6 weken zal hij/zij ook aanwezig zijn om je mee te
nemen in de organisatie van de school en het opstarten van de groep.
Daarnaast werk je nauw samen met parallel collega en is er altijd
directie/ intern begeleider aanwezig als achterwacht.

Beschrijving groep De LIO vacature is voor één van onze groepen 6 van 27 leerlingen. Het is
een fijne groep kinderen voornamelijk woonachtig in Abcoude. Er zijn
uiteraard niveauverschillen in de groep aanwezig; kinderen die al veel
aankunnen en kinderen die meer begeleiding en instructie nodig
hebben.

Profiel LIO-student Wij zijn op zoek naar een student die hart heeft voor het onderwijs en
daarbij veel wil leren. Een student die initiatief toont en niet bang is om
zijn/haar handen uit de mouwen te steken. Een student die ook samen
met de kinderen van de groep en met een collega van de parallelgroep
werkt aan GOED onderwijs. Hij/zij wordt gezien als deel van het team en
is zoveel mogelijk aanwezig bij alle teamactiviteiten. Een student die het
leuk vindt om veel verschillende niveaus te bedienen en zich wil
verdiepen in effectief leesonderwijs, ons speerpunt voor aankomend
schooljaar.

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


