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Vacature voor een Eindstage (InHolland) of LIO-stage (HvA/UPvA) 

Gegevens school Bestuur: Zaan Primair 
School: obs de Watermolen  
Adres: Molenwerf 3 
Telefoon:  075-6352239 
Contactpersoon:            M. Kerssens                                   
Stagecoördinator:  M. Kerssens  
 

Voorkeur 0 - Pabo InHolland, HvA en UPvA studenten  kunnen allen reageren. 
0 - Pabo InHolland en HvA voltijd kunnen reageren. 
0 - Pabo InHolland en HvA deeltijd en verkorte deeltijd kunnen   
      reageren. 
0 -  UPvA studenten kunnen reageren. 
 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 
 
 
 
 

De Watermolen is een middelgrote school, maar heeft een kleinschalig 
karakter. De school heeft negen groepen, waarvan twee kleutergroepen. We 
werken voornamelijk in homogene groepen maar ook in combinatiegroepen. 
De leerlingen, ouders en leerkrachten kennen elkaar. De watermolen heeft de 
beschikking over een i-coach, een taal- en gedragsspecialist.  

De school is een mooie afspiegeling van de wijk. Door ons openbare karakter 
zijn alle bevolkingsgroepen goed vertegenwoordigd. 

De Watermolen is een openbare basisschool waar sterk, eigentijds onderwijs 
wordt gegeven door vakkundige leerkrachten en waar een goede naschoolse 
opvang is voor de kinderen, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in 
een veilige leeromgeving. 
Wij staan voor het BESTE onderwijs. BESTE staat voor Betrokkenheid, 
Eigenaarschap, Samenwerken, Toekomstgericht en Eigen-wijs onderwijs.  
 

Op school werken we met PBS. PBS staat voor positive behavior support. PBS 
is een werkwijze en is gericht op een positieve aanpak. Verwachtingen met 
betrekking tot gedrag worden aangeleerd. 

Beschrijving groep 
 
 
 
 
 

Midden / Bovenbouw (in overleg). 
0,4 FTE (2 dagen) 

Profiel LIO-student 
 
 

• Werkt fijn samen binnen ons team. 

• Maakt het verschil voor onze leerlingen. 
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• Geeft goede effectieve lessen. 

• Je begint de dag met een glimlach. 

• Je bent positief ingesteld. 

 

Vergoeding 
 
 
 
 
 

Zaan Primair biedt zowel betaalde als onbetaalde LIO/ eindstageplaatsen aan. 
X   Onbetaald 
       Vanaf september loop je stage op jouw reguliere stagedagen. Samen met jouw mentor   
       verzorg jij het onderwijs voor de groep. Hierdoor krijg je langer de tijd om jouw  
       leerkrachtvaardigheden te ontwikkelen. Er wordt een stagevergoeding (€ 300,00 bruto)     
       vanaf februari tot juli gegeven, nadat de student zijn assessment voor de eindstage heeft   
       gehaald. 
O    Betaald  
       Je bent vanaf de start van het schooljaar onderdeel van het team. Je staat twee dagen  
       zelfstandig voor de groep, onder leiding en toezicht van een gediplomeerde collega. Je  
       wordt uitbetaald als onderwijsassistent voor 0,5 WTF. De extra WTF 0.1 is een overlap met  
       de duo partner voor begeleiding en om goed af te kunnen stemmen. 

 


