Veiligheid
Betrokkenheid
Plezier
Vertrouwen
Teamgeest
Vakmanschap

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een LIO-stagiaire
De Paus Johannes School (PJS) is een school waarin wij ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid bieden, net als de
naamgever van onze school. De PJS stimuleert binnen het leerstofjaarklassensysteem de ontwikkeling van ieder kind
op zijn eigen niveau. Het is ons doel kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen. Naast de schoolvakken besteden
we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers.
Op de PJS werkt een enthousiast team met moderne methoden die richting en mogelijkheden geven om passend en
uitdagend onderwijs te bieden waarmee goede opbrengsten gerealiseerd worden.
Wat bieden en vragen wij van studenten:
Op dit moment is er een betaalde Lio plek bij de kleuters. Een hele ervaren collega met een oude KLOS opleiding
maar ook met alle inzichten in het onderwijs van nu is in staat om echt de fijne kneepjes van lesgeven aan de
onderbouw over te brengen. Zij heeft goed zicht op inhoud van de opleiding omdat haar eigen dochter net aan het
afstuderen is op de PABO, en een andere dochter die sinds twee jaar haar eigen klas heeft op een school in Bergen.
Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen mentor en Lio stagiair wat een basis vormt om met elkaar te leren
en samen zo goed mogelijk voor de kinderen en de ouders te kunnen staan. Als je bij ons op school stage loopt, werk
je ook op onze school. We gaan er vanuit dat je een van de collega’s bent.
Reageren:
Spreken de school en onze onderwijs principes je aan? Stuur dan een korte motivatie met CV naar Frans van de Gevel
(directeur) pausjohannes@allente.nl en Natasja Vermeulen (schoolopleider) n.vermeulen@allente.nl
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