
Een sfeervolle en warme school met 9 groepen;
Kleinschaligheid waardoor de leerling en leerkrachten elkaar kennen;
Een veilig klimaat;
Persoonlijke begeleiding van de mentor én de schoolopleider om jou
te ondersteunen en wegwijs te maken binnen onze organisatie;
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. 

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 de school kun je kijken op www.bs-
trifolium.nl of kun je contact opnemen met de directeur Femke Tump via
0299-660717 of via info@bs-trifolium.nl. 

Spelend leren én bewegend leren;
Onderzoekend leren;
Meerbegaafdheid;
Kritisch burgerschap.

Voor schooljaar 2022-2023 is basisschool Trifolium op zoek naar een: 

Leraar in opleiding (lio-er) voor groep 1/2 of groep 6 

Een fijne school in de Gors! 
Trifolium is een sfeervolle warme school met ongeveer 200 kinderen, verdeeld
over 9 groepen. Door de kleinschaligheid kennen alle kinderen en leerkrachten
elkaar. Dit schept een klimaat waar kinderen zich veilig en erkend voelen.

Vanuit waardengedreven onderwijs, de Vreedzame school en het leerKRACHT
traject werken wij vanuit de volgende kernwaarden aan de visie van GROEI
naar BLOEI ! 

Gelukkige, Respectvolle, Ondernemende, Empathische, Intrinsiek
gemotiveerde kinderen, ouders en leerkrachten. 

Onze lio-er kan een bijdragen leveren aan:

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.

Kom jij werken op de school die iedereen in z'n waarde laat ?

Vacature
Leraar in opleiding (LIO stage)


