
WIJ BIEDEN:  
• onze groep 7 met 25 leerlingen; 
• een mooie school met een enthousiast team, waar 

in een goede sfeer gewerkt wordt; 
• een school met een zorgvuldige zorgstructuur, waar aandacht is voor 

kwaliteitsverbetering o.a. de 1-zorgroute en BAS plus;  
• ondersteuning van een ervaren mentor;  
• goede ICT-uitrusting; een mooie bibliotheek;  
• een betaalde LIO-plek: 
• een sfeervol schoolgebouw in een fantastische omgeving;  
• een van de eerste scholen in Nederland met een Lego Education & 

Innovation Studio; 

Van de LIO-leerkracht wordt verwacht dat hij/ zij: 
• enthousiast is; 
• affiniteit heeft met bovenbouw leerlingen;  
• mee wil werken aan ons doel om meer lessen buiten te geven;  
• In overleg kan het afstudeeronderzoek gaan over gepersonaliseerd 

leren en eigen inbreng is zeker mogelijk 
• uit overtuiging kiest voor christelijk onderwijs; 
• de LIO in januari/ februari 2020 begint.  

Prinses Marijkeschool 
NIJVERDAL                                                                            WE HEBBEN OOG VOOR ELKAAR 2020-2021

Wij zien uit naar je 
komst. Bel gerust 
voor meer informatie. 
Stuur je mail met 
jouw sollicitatie naar 
Henk Groot Wassink,  
Prinses Marijkeschool 
Noetselerbergweg 23 
7441 BH Nijverdal 
0548-615312 
h.grootwassink@  
marijke-ikt.nl 

 Wij werken op onze 
school steeds meer 
met de procesgerichte 
didactiek waarbij de 
onderzoekende 
houding van de 
leerlingen wordt 
gestimuleerd.  

We hebben een Lego 
Education & 
Innovation Studio. 

Onze nieuwe LEGO-leerlijn 
Techniek voor groep 1 t/m 8 

sluit aan bij de de stimulering 
van techniek binnen de 
basisschool en lopen wij 

vooruit op het feit dat in 2020 

techniek een verplicht vak is.  
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Neem ook eens een  kijkje op 

onze website 

 www.marijke-ikt.nl  
om alvast een eerste indruk 

van onze school te krijgen.  
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Buitendagen
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