
  

Vacature  - Stichting ZONOVA– Obs De Rozemarn - groep 1-2  

Gegevens 

school 

Bestuur: Stichting Zonova School: 

Obs De Rozemarn Adres: 

Huntum 16 Telefoon: 

020-6965752 

Contactpersonen: Corry Lucas (opleider in de school) en Joan Venetiaan (directeur) 

Voorkeur Pabo HvA/ IPABO en UPvA studenten kunnen reageren 
 

Beschrijving 

school 

(profiel, 

visie) 

De Rozemarn is een openbare school in Amsterdam Zuidoost. Wij staan open voor alle 

kinderen, ongeacht hun achtergrond of de maatschappelijke positie van hun ouders. Wij 

zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, bieden een veilige omgeving en zorgen voor 

goed onderwijs, zodat elk kind zich naar zijn mogelijkheden kan ontwikkelen.  

 

De school heeft een positieve 

waardering van de onderwijsinspectie. 

De school heeft een hecht en 

betrokken team.  

Wij zijn trots op onze 

leerlingresultaten, onze (wereld-

)burgerschapstactiviteiten en dat wij 

een 'sportactieve' school zijn. 

We besteden veel aandacht aan ons profiel Werldburgerschap en willen   vakintegratie in 

ons aanbod bevorderen. Creatieve vakken zoals muziek, beeldende vorming, techniek, ict 

en sport komen rijk aan bod. 

We zijn als school positief in ontwikkeling en bieden ruimte voor stagiairs(-es) om mee te 

ontwikkelen. We staan open voor een persoonlijke ontwikkelvraag. 

Beschrijving 

bouw, groep 

en mentor 

Tussen de collega’s van de onderbouw heerst een fijne sfeer. Men werkt veel samen en is 

altijd op zoek naar de beste manier van onderwijs geven. Met de methode ‘Schatkist’ als 

uitgangspunt werken we nauw samen met de inpandige voorschool/kinderdagverblijf. 

Wij zoeken een stagiair(-e) voor groep 1-2A. De groep is een gezellige en diverse klas. Divers 

op alle mogelijke manieren. Dit maakt het werken in de klas erg fijn en elke dag is een 

positieve uitdaging.  

Profiel LIO-

student 

We zoeken een enthousiaste en gedreven student. Een student met een positieve houding 

en een teamspeler. We zoeken een inhoudelijke student die ook een bijdrage zou willen 

leveren aan de ontwikkelingen binnen ons team.  

Vergoeding Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  
 

 

 


