
Persoonlijke begeleiding van de mentor én de schoolopleider om jou
te ondersteunen en wegwijs te maken binnen onze organisatie;
Een stage in een licht en ruimtelijk schoolgebouw met
mogelijkheden;
Expertise die wij  binnen de Toermalijn en CPOW-breed delen;
Ruimte voor professionele ontwikkeling door mee te draaien als
volledig teamlid;
En last but not least, word je deel van een betrokken en gezellig
team, dat samenwerkt in het belang van goed onderwijs en graag
een activiteit bedenkt die energie geeft. 

Wie is CPOW?
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij
verzorgen bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori
onderwijs, speciaal basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en
onderwijs voor 10-14 jarigen op 19 schoollocaties in de gemeentes
Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer en Beemster.

Het onderwijsaanbod van CPOW is divers. Al onze scholen laten zien
waar wij voor staan als organisatie. De gezamenlijke waarden die aan ons
handelen en onze keuzes richting geven zijn: vertrouwen, verbondenheid
en ertoe doen.

Wat bieden wij onze lio-er?

Interesse? Wie weet zijn wij een goede match! 
Kijk voor meer informatie op www.basisschooldetoermalijn.nl, neem
contact op met de schoolopleider Wendy Kras, w.kras@cpow.nl of
telefonisch via 0299-641699. Binnen CPOW hanteren wij een
vergoeding. In de 2e helft van het jaar kan een werkplek overeenkomst
afgesloten worden. 

Pro-actief is en van aanpakken houdt;
Leerlingen weten te motiveren, te begeleiden en uit te dagen;
Communicatief sterk is, en in staat is op niveau met ouders en leerlingen te
communiceren;
Gelooft dat ‘elke leerling ertoe doet’ en dit ook uitstraalt;
Actief bijdraagt aan ons sterke pedagogisch klimaat, onderwijsontwikkeling
en samenwerking;
Nog niet alles kan en weet, maar wil leren en reflecteren.

Voor het schooljaar 2022-2023 is basisschool De Toermalijn op zoek naar
een enthousiaste en betrokken:

Leraar in opleiding (lio-er) voor in de middenbouw

De leukste school van Purmerend noord! 
Basisschool de Toermalijn is dé oecumenische school in Purmer-Noord. Wij
zijn een trots lid van de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. 

De Toermalijn telt 395 leerlingen, die verdeeld zijn over 16 groepen. Als
basisschool richten wij ons onderwijs in, aan de hand van onze slogan
“betrokkenheid motiveert leren!”. Hierbij laten wij de kinderen én leerkrachten
eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Daarnaast wordt ons onderwijs
gekenmerkt door het met plezier naar school gaan. Wij leggen ons actief toe
op de Kanjertraining, flexibele werkplekken, start- en doel gesprekken,
Leskracht en het werken met Snappet. Ons team bestaat uit 33 leden en vanaf
de zomervakantie ben je van harte welkom om ons team aan te vullen.

Wij zoeken een lio-er die: 

Kom jij ons betrokken team versterken?

Vacature
Leraar in opleiding (LIO stage)
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