
 

 

 

 
 
 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de directeur van de 
school, Mw. J. Gerritsen 
Tel: 0548-615313 (school)  
Tel: 06-42123225 (privé) 
 
Sollicitaties voorzien van CV en 
referenties kun je richten aan: 
Mw. J.Gerritsen 
Mailadres: 
j.gerritsen@talentrijk-ikt.nl 
 
Zie ook de site van Talentrijk: 
www.talentrijk-ikt.nl  

 

 
Talentrijk zoekt een collega die….. 
 

• onderzoekend en ontwerpend leren 
verder wil ontwikkelen op onze 
school 

• wil samenwerken met teamleden,  
en mee wil gaan op de ingezette 
onderwijskundige koers van de 
school en die verder wil uitbouwen 

• wil en kan werken vanuit de 
onderwijsbehoefte van het kind 

• mee wil denken, werken en 
onderzoeken op de volgende 
gebieden;  de ontwikkeling van 
talenten van leerlingen, 
eigenaarschap bij leerlingen, werken 
op leerlijnen, werken met 
portfolio’s, thematisch werken, 
digitale verwerking en passend 
onderwijs. 

 

                   Om enthousiast te kunnen leren, 
heb je evenwicht nodig tussen uitdaging en vaardigheid! 

Wij zoeken voor het schooljaar 2020-2021 een LIO-stagiair  
voor de onderbouw en/of bovenbouw 
 
Talentrijk als opleidingsschool heeft jou het volgende te bieden… 

• een enthousiast team dat samen met studenten de schoolontwikkeling 
verder vorm en inhoud wil geven 

• ruimte voor je onderzoek in relatie tot de schoolontwikkeling. 
Mogelijke onderwerpen: talentontwikkeling, excellente leerlingen (inclusief 
stageplaats in plusgroep), portfolioleren, stimuleren eigenaarschap bij 
leerlingen, leesmotivatie, begrijpend lezen betekenisvol maken, 
gepersonaliseerd leren d.m.v. iPad Gynzy. In overleg is veel mogelijk! 

• een modern nieuw schoolgebouw  

• moderne methoden 

• een open houding ten opzichte van onderwijskundige vernieuwingen 

• professionele begeleiding in de vorm van een stagecoach 

• een vergoeding van 1200 euro per schooljaar 

 
Basisschool Talentrijk 
PC Stamstraat 2 
7442 ZC Nijverdal 
 0548 - 61 53 13   
 j.gerritsen@talentrijk-ikt.nl 

 
 

LIO-STAGIAIRE (BETAALDE STAGE) 
Ontdek je eigen mogelijkheden! 

  
We zijn een basisschool in het centrum van Nijverdal en hebben ruim 190 leerlingen 
verdeeld over 8 groepen. In de ochtend wordt in groep 3 t/m 8 onderwijs gegeven 
vanuit het leerstofjaarklassensysteem met individuele zorg binnen en buiten de 
groepen of bij een individuele leerling groepsdoorbrekend. Taal, lezen, rekenen en 
schrijven staan in de ochtend centraal. In ons middagprogramma werken we aan 
andere vakken. Wij hebben gekozen voor thematisch werken tijdens de 
zaakvakken. In groep 1 & 2 wordt dagelijks thematisch gewerkt met behulp van de 
methode ‘Onderbouwd’. Eigenaarschap ontwikkelen bij leerlingen vinden wij 
belangrijk, hiervoor gebruiken wij de werkwijze van Klasse.pro 
 
 
Thematisch werken met de zaakvakken 
Bevorderen van betrokkenheid en eigenaarschap 
Samenhang en verbanden leggen 
Leren met én van elkaar 
Doelgerichtheid 
Plezier en creativiteit 
Portfolioleren  
Talentontwikkeling 
 
Vanuit bovenstaande kunnen wij  jou als student een geweldige LIO-plaats bieden 
waar je een schat aan ervaring op kunt doen voor je verdere loopbaan!  

 

 

 

  

http://www.talentrijk-ikt.nl/

