
  

Vacature: Groep 1-2                                        

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) 

De Slotermeerschool is in 1955 in de naoorlogse wijk Slotermeer in 
Amsterdam Nieuw-West opgericht als openbare school voor lager 
onderwijs en heette in eerste instantie nog de Burgemeester Fockschool. 
De school met zijn kenmerkende H- vorm, is een pareltje van naoorlogse 
Amsterdamse bouwkunst. In het schooljaar 2017-2018 heeft er een 
grondige renovatie plaatsgevonden, waardoor het schoolgebouw voldoet 
aan alle eisen die het onderwijs vandaag de dag aan een schoolgebouw 
stelt. De school fungeert als buurtschool en de leerling-populatie is dan 
ook een afspiegeling van de wijk waarin de school ligt. 
Momenteel gaan er ongeveer 320 leerlingen bij ons naar school. De 
leerlingen zijn verdeeld over 15 groepen en worden begeleid door ruim 
35 superleuke en enthousiaste medewerkers. 

Binnen ons onderwijs staan vier pijlers centraal: Bevorderen van 
eigenaarschap, betekenisvol- en onderzoekend leren, talentontwikkeling 
en 21st century skills. Daarnaast werken wij vanuit Padagogisch tact 
(P.T.). P.T. wordt kortweg gedefinieerd als: 'het goede doen, op het juiste 
moment, ook in de ogen van de leerling’. Meer info daarover vind je 
overigens op onze website of in onze 
schoolgids. www.slotermeerschool.nl  

 

Beschrijving groep 

 

 

 

Ons team 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde LIO-student voor groep 1-2.  Je 
werkt samen met een enthousiaste en ervaren groepsleerkracht 
(mentor), die op de achtergrond aanwezig voor jou is. De groep bestaat 
gemiddeld uit 22 kinderen.  
 
Na deze algemene informatie over de school, zal ik jullie iets meer 
meenemen in hoe de onderbouw er bij ons op school uitziet en 
functioneert: 
De kinderen leren met name door spel in hoeken en aan de hand van de 
methode ‘Kleuterplein’. In de hoeken komen alle leer- / 
ontwikkelingsgebieden van de kleuter aan bod. Uit onderzoek blijkt dat 
het leerrendement bij deze aanpak groter is dan bijvoorbeeld bij 

 

http://www.slotermeerschool.nl/


  

kringactiviteiten, omdat kinderen werken vanuit hun intrinsieke 
motivatie. Om dit te bewerkstelligen werkt de onderbouw per verdieping 
intensief samen. Iedere verdieping kent meerdere unieke hoeken, waar 
kinderen op gezette tijden groepsdoorbroken kunnen spelen. Daarbij 
werkt de onderbouw thematisch. De thema’s vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de hoeken. 
 
In de onderbouw werk je samen met 7 directe collega's (5 leerkrachten 
en 2 assistenten). Ervaren leerkrachten zullen je gaan begeleiden in jouw 
LIO traject. Daarnaast zal de Interne begeleider nauw betrokken zijn bij 
het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in jouw groep. Uiteraard 
zal ook ik en/of mijn collega Ron regelmatig contact met je hebben. 
Overigens heb ik zelf ook jaren kleuters lesgegeven, dus schuw niet mij 
ook daarover vragen te stellen. --> Als oud kleutermeester ben ik 
overigens van mening (in tegenstelling tot wat er soms beweerd wordt) 
dat kleuteronderwijs een blauwdruk kan en zou moeten vormen voor 
alle andere leerjaren op de basisschool. Kinderen zijn namelijk al in hoge 
mate zelfstandig, het onderwijs wordt op het kind afgestemd en het 
wordt op een spelende manier aangeboden etc. maar daarover later vast 
nog meer 😉😉 
 
Tenslotte, de Slotermeerschool kampt gelukkig (nog) niet met een 
lerarentekort. Dit maakt dat je de ruimte krijgt om je in alle rust en met 
een gedegen begeleiding te ontwikkelen. Kortom, graag nodig ik jullie uit 
om met eigen ogen te komen kijken bij ons op school en uiteraard met 
jullie in gesprek te gaan over de mogelijkheden, wensen en 
verwachtingen. 
 

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 

 

 


