
  

Vacature: LIO Middenbouw 

                             

Gegevens school 

 

• Bestuur: STWT 
School: Slotermeerschool 

• Adres: Burgemeester Fockstraat 85 
Telefoon: 020-6132233 
Contactpersoon: Ron van Oostveen 
Mailadres: oostveen@slotermeerschool.nl 

Voorkeur Reacties van Pabo-HvA en UPvA studenten zijn welkom! 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

Op zoek naar de boeiende LIO-plek? 
 
Dan is de Slotermeerschool de place-to-be!  
Wij bieden een uitdagende, aantrekkelijke plek in het hart van 
Amsterdam Slotermeer waar je onder goede begeleiding volop de ruimte 
krijgt jezelf te ontwikkelen.  
 
Qua onderwijs op de Slotermeerschool staan er 4 pijlers centraal: 
eigenaarschap, talentontwikkeling, onderzoekend- en betekenisvol leren 
en 21st century skills. Oftewel, kinderen nemen zelf de 
verantwoordelijkheid in hun leerproces. Tijdens de lessen leren de 
kinderen om een onderzoekende houding aan te nemen, zodat zij zich 
competenties eigen maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Dit 
doen wij door steeds meer lessen in een betekenisvolle context aan te 
bieden binnen de belevingswereld van kinderen. Kinderen zijn 
gelijkwaardig, maar onderscheiden zich in ontwikkelingsniveau en - 
tempo. Daarom passen wij adaptief onderwijs toe. Kortom, wij kijken 
naar het kind en zijn talenten. 
 
Overigens gelden de 4 pijlers niet alleen voor de kinderen, ook voor de 
rest van de organisatie vormen zij het uitgangspunt. Samen met je 
collega’s uit je leerjaar ben jij eigenaar van de inhoud en de vorm waarin 
jullie het onderwijs in je leerjaar aanbieden (uiteraard ahv de 4 pijlers). 
Daarbij wordt geprobeerd optimaal gebruik te maken van elkaars 
talenten, dus ook die van jou. Dit leidt ertoe dat er een divers aanbod 
aan vakken / specialismen is ontstaan. Zo is er naast alle reguliere vakken 
o.a. aandacht voor beeldende vorming, bewegingsonderwijs, techniek, 
mindfulness en Engels vanaf de onderbouw. 
 

 



  

Beschrijving groep 

 

 

 

Ons team 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde LIO-student voor de 
middenbouw (MB).  Je werkt samen met een enthousiaste en ervaren 
groepsleerkracht (mentor), die op de achtergrond aanwezig voor jou is.   
 
We hebben een enthousiast team, met behulpzame parallelcollega’s.  
Veel LIO-ers die jou vóórgingen, zijn heel tevreden en blijven graag bij 
ons. 
Er wordt ruimte gegeven voor jouw eigen initiatieven en ontwikkeling, je 
bent onderdeel van ons team. 
 

Profiel LIO-student Spreekt dit jou aan en: 
- Ben jij enthousiast en betrokken? 
- Heb jij verfrissende ideeën en kun je buiten de vaste kaders 

denken? 
- Toon jij initiatief? 
- Stel jij je open op en kun je op een opbouwende manier 

samenwerken? 
- Heb je affiniteit met Amsterdamse leerlingen met een 

migratieachtergrond? 
- Beheers je meerdere coöperatieve werkvormen? 

 

Vergoeding  Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst), per start schooljaar 2022-2023 

 

 

 


