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Wij zoeken iemand, die….
- Spel hoog in het vaandel heeft staan;
- het belang van spel in de kleutergroepen begrijpt;
- de kinderen vanuit spel tot leren kan krijgen;
- zonder methode kan werken;
- elk kind ziet;
- aan kan sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling (elk kind op zijn niveau
uitdagen, motiveren);
- de zelfstandigheid van de kinderen bevordert;
- enthousiast, creatief, gemotiveerd en consequent is;
- gericht is op samenwerken.
Wat mag je als LIO’er van ons verwachten?
Sint Jan: J e draait vanaf de start van je stage (4e jaar) direct volledig mee in het team. Dat
betekent dat je actief wordt uitgenodigd om bij te dragen aan de schoolontwikkeling. Je
sluit aan bij alle bijeenkomsten die er op school zijn en draagt onder de vleugels van de
mentor een gedeelte van de groepsverantwoordelijkheid.
Sarkon: Binnen onze organisatie krijgt iedere LIO student een professionele mentor waarbij
je de ruimte krijgt om je stage-, en onderzoeksopdrachten uit te voeren, zelf lessen te
bedenken en in de praktijk tot uitvoer te brengen. Tevens is er een praktijkopleider
aanwezig die je met raad en daad bij kan staan. Je krijgt tips en tops, er wordt op verzoek
een proef WPA afgenomen en er kan op verzoek SVIB gegeven worden en uiteraard krijg
je ondersteuning bij je onderzoek.
Met een LIO plek op een van de Sarkonscholen heb je als student twee mogelijkheden
vanaf het moment dat de LIO periode ingaat:
A. LIO stage overeenkomst. Met een vergoeding van €250.- per maand.
B. LIO arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen 2 dagen stage en daarnaast ben je 2
dagen beschikbaar voor de stageschool. Met een salaris van 50 % van een
startende leerkracht schaal L10.
Aan de volgende onderwerpen met betrekking tot de schoolontwikkeling kan de student
een bijdrage leveren:
Aandachtsgebieden
Onderwerp
Bouw/ groep
Spelend Leren
In overleg met de student.
Onderbouw/
Groep 1/2

