
VACATURE LIO Zonova  

 

Gegevens school Bestuur: Zonova 

School: Wereldwijs 

Adres: Geerdinkhof 696 en 685 

(twee panden aan hetzelfde 

plein) 

Telefoon: 020-6981078 

Contactpersoon: Paula Hoonhout - directeur                                                          
 

Voorkeur 
opleiding student 

IPabo, HvA of UPvA 

Dat maakt ons echt niet uit!  

 

Beschrijving 
school 
 

Wereldwijs werkt  vanuit de ontwikkelingsgerichte visie (OGO). We hebben voor de 
tweede keer de waardering Goed ontvangen ( oktober 21) en we zelfs excellent 

geworden op het gebied van formatieve assessment, waarbij ontwikkeling en het 
leerproces centraal staat. We geloven dat alle aandacht uit moet gaan naar 

persoonsvorming (we zijn een cultuurprofielschool) en dat daarbij een pedagogisch 
grondslag van samenwerking door gelijkwaardige en liefdevolle interactie centraal 
moet staan. Door een stevige didactische aanpak vanuit formatief leren kunnen we 

een versnelling veroorzaken bij het leren en ontwikkelen van onze leerlingen in 
Amsterdam zuidoost. De leerkracht doet ertoe! 

We geloven in betekenisvol onderwijs waar transfers gemaakt kunnen worden door 
de leerlingen. Wat je leert moet je kunnen toepassen in andere situaties. We 

stimuleren het hebben van een groeimindset en gaan voor succesvol leren: wees 
nieuwsgierig, denk goed na, geef niet op, leer van je fouten, werk samen en blijf 

jezelf verbeteren! 
Enthousiast hardwerkend en lerend team. We werken met de methodiek van 

stichting leerKRACHT; samen werken aan doelen. Lesbezoeken, lessen voorbereiden 
en feedback geven aan elkaar. 

Motto: Samen op reis om wijs te worden. 
Zie ook www.obs-wereldwijs.nl 

Visie: 
• Elk kind is uniek. 

• Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 

• Leerkrachten zijn professionals. Zij kunnen sturen en/of begeleiden waar dat noodzakelijk is bij 
het leerproces van leerlingen. 

• Talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders benutten en de voorwaarden hiervoor 
scheppen. 

• Plezier in (samen) leren bij alle betrokkenen in de school 

• Een school waar ontwikkeling voor iedereen voorop staat. We geloven in kwaliteiten en dat 
leren altijd mogelijk is. We hebben hoge verwachtingen. 

• Een school waar eisen en doelen gesteld worden aan iedereen.  We leggen hier 
verantwoording over af naar elkaar en naar onze partners en zijn ons bewust van onze relatie 
met onze stakeholders (verschillende partijen die betrokken zijn bij de school). 

• Een school waar iedereen zich veilig voelt en waar er een sociale verbondenheid is met alle 
partners. Daar zijn we trots op. 

 

Beschrijving groep 
of bouw 
 

We nodigen iedereen uit die graag bij ons een LIO stage wil lopen. Er zijn diverse 
plekken in diverse groepen beschikbaar (maximaal drie) 
We willen graag van jou horen waar je belangstelling ligt en gaan er alles aan doen 
om een goede match te maken.  Dus of je nu in de onderbouw een plek wilt of juist 
in groep 7… reageer!!! 
 

Profiel LIO 
stagiair(e) 
 

Zelfstandig, innovatief en bereid om zich in alles te verdiepen. Teamspeler (vindt het 

leuk om iets te doen met het team, collega’s) Niet mopperen maar opperen. Veel 

samenwerking in bouw en met parallel. Bereid om je te verdiepen in 

ontwikkelingsgericht werken en formatief leren. 

 

<Log o school> 



VACATURE LIO Zonova  

 

Begeleiding van 
de school 
 

 Er is een “opleider in de school’ aanwezig die ook bij ons coacht en een dag per 
week bij ons werkt. Daarnaast word je echt goed begeleid door de mentor, die op 
de dagen aanwezig is als jij je stagedagen/werkdagen hebt. Zo kun je dus goed 
overleggen, je vragen stellen, meedenken en feedback krijgen. 
Je wordt gezien als volwaardig teamlid en kunt aan alles deelnemen binnen de 
organisatie. Dit wordt ook zeer gewaardeerd maar we snappen ook dat je hier af en 
toe selectief in bent.  
 

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

 


