
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGO onderwijs & Mindfulness 

Willibrordschool 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs 

Diemerparklaan 11  

1087 EM Amsterdam-IJBURG  

020-3981540 

www.willibrordijburg.nl 

Opleider in de school: Helene Steijn   

E: h.steijn@askoscholen.nl 

T 06-22379809 

”askoscholen.nl 

Dit moet je weten over de school: 

o OGO onderwijs, zin in lezen, op zoek naar 

de echte wereld & spel ! 

o Een methode waar nodig & 

bronnenmateriaal OGO thema´s & 5 t/m 

8 Vier X Wijzer 

o Vreedzame school als leidraad binnen 

ons onderwijs en pedagogisch klimaat 

o Mindfullnes geïntrigeerd voor de 

leerlingen en leerkrachten 

o Een bruisend team waar je welkom bent 

o Actieve en inspirerende leerteams, taal, 

pedagogisch klimaat, OGO en ICT waar 

onderzoek door studenten een belangrijk 

onderdeel is. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2 LiO-plekken: 

In overleg met elkaar af te stemmen. 

Groep 1 t/m 8 

https://mail.askoscholen.nl/OWA/redir.aspx?C=dcc95b4e6e5b4f29a2a445e417b7e214&URL=http%3a%2f%2fwww.willibrordijburg.nl%2f
mailto:h.steijn@askoscholen.nl


 

 

 

 

 

Vacature   

Gegevens school Bestuur: ASKO 
School: Willibrordschool 
Adres: Diemerparklaan 11 
Plaats: 1087 EM  Amsterdam 
Telefoon: 020-3981540 
Contactpersoon: Helene Steijn 

Voorkeur X     Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 
o alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
o alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 
o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

De Willibrord is een Academische Opleidingsschool op Ijburg. Leren is bij 
ons samenwerken met andere kinderen en gestimuleerd worden door 
professionele leerkrachten en studenten, je eigen ontwikkeling 
doormaken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren kiezen en 
rekening houden met keuzes van anderen. Cruciaal binnen ons OGO 
onderwijs is de rol van de leerkracht en de student. Deze spelen een 
bemiddelende rol tussen de leerdoelen en de kinderen en dragen zorg 
voor zinvolle activiteiten en een inspirerende leeromgeving. De 
leerkracht en de student geven kinderen de gelegenheid 
verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Op de Willibrord 
zien we de dat in de maatschappij niet alleen lezen en rekenen belangrijk 
zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Met de Vreedzame 
School willen wij kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-
maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 

 
1 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA opleidingsscholen.   



 

vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School 
leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Op 
de Willibrord zorgen wij voor een professionele schoolculuur. We 
onderzoeken structureel onze onderwijspraktijk binnen inspirerende 
learteams. Het uitvoeren van een bacheloronderzoek is bij ons goed 
mogelijk in de leerteams waar je de mogelijkheid krijgt een essentiële 
bijdrage te leveren en eigen ideeën en onderzoeksvragen mee te nemen.    
 

Beschrijving groep We hebben een plekje voor: 
- In overleg met elkaar af te stemmen. 
- Groep 1 t/m 8 

 

Profiel LIO-student Een LIO-er dient onderzoekend, nieuwsgierig en zelfstandig te zijn net als 
het profiel van het onderwijsteam op de Willibrord. We zien de LIO-er als 
gelijkwaardige collega die leerpunten meebrengt om het complexe leraar 
beroep zich eigen te maken. We bieden begeleiding op maat en een 
leerrijke context. Er is voor studenten volop de mogelijkheid om praktijk- 
en bachelor onderzoek te verrichten. Studenten kunnen volwaardig 
participeren in de onderzoeks- en ontwikkelgroepen op school. 

Vergoeding  
 

o Onbetaalde LIO (stageovereenkomst).  
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris 
leerkracht. 

X     Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  
       Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 
 

 


