
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;
Ruimte voor professionele ontwikkeling door mee te draaien als
volledig teamlid;
En 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?

Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie over onze school kun je kijken op
www.derietlandenmarken.nl of kun je contact opnemen met de directeur
Nicolette Schipper via 0299-601317. 

Het opstellen van een leerlijn voor digitale geletterdheid en mediawijsheid;
Het implementeren van een eigen leerlijn gericht op natuuronderwijs
waarbij onze leerlingen ervaring opdoen met onderzoekend leren in de
buitenomgeving; 
Het in kaart brengen van activiteiten om burgerschap vorm te geven;
Het inzetten van GIP en EDI binnen je klassenmanagement. 

Voor schooljaar 2022-2023 is basisschool De Rietlanden op zoek naar een
enthousiaste en proactieve: 

Leraar in opleiding (lio-er ) voor in de midden-bovenbouw

De leukste school op Marken! 
Onze school staat bekend als een prettige, dynamische basisschool. De school
heeft een open karakter en is toegankelijk voor iedereen die onze
uitgangspunten deelt. 

De Rietlanden is een bijzondere school. Dit betekent dat wij uitgaan van een
bepaalde levensbeschouwing namelijk: Protestants-Christelijk onderwijs.
Protestants-Christelijke identiteit staat voor ons voor: openheid, uniciteit,
respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Onze missie is: Onderwijs geven aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar op het
schiereiland Marken. De leerlingen worden voorbereid op een duurzame
samenleving waarin ze zich volop kunnen ontplooien. Wij specialiseren ons als
NATUUR school waarbij de volgende kernwaarden centraal staan:
Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talentontwikkeling, Uniek en Respect. Wij zijn de
school met onderwijs dichtbij de natuur!

Onze lio-er kan een bijdragen leveren aan: 

Sta jij ook voor het geven van kwalitatief goed onderwijs?

Vacature
Leraar in opleiding (LIO stage)


