
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 nieuwe directeur?

Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie over de school kun je kijken op
www.debinnendijk.nl of kun je contact opnemen met de directeur Ingrid
Swart via 0299-650392. 

Spelend leren
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Zelfverantwoordelijk leren / eigenaarschap
Uitdagende leeromgeving

Voor het schooljaar 2022-2023 is basisschool De Binnendijk op zoek naar
een enthousiaste en initiatief nemende: 

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

Een leuke school in het hartje van Monnickendam!  
Basisschool De Binnendijk is een kleine basisschool met zo’n 130-140
leerlingen, in het oude stadcentrum van Monnickendam. Er heerst een fijne en
gezellige sfeer op school. We besteden dan ook veel aandacht aan ons
pedagogisch klimaat.

We hebben ons het afgelopen jaar in de onderbouw ontwikkeld op het gebied
van spelend leren. Daarnaast hebben we een nieuw leerlingvolgsysteem
(Digikeuzebord) en zijn we ons beredeneerd aanbod (de werkwijze in ½) aan
het herschrijven. Ontwikkelen op het gebied van spelend leren is wel een pré.
In de middenbouw werken we methodegericht. Wereldoriëntatie bieden we
thematisch aan met Faqta. We hebben het afgelopen jaar ons reken- en
leesonderwijs in de midden- en bovenbouw ontwikkeld en zullen dat het
komende jaar verder door ontwikkelen. 

In het nieuwe schooljaar gaan we aan de slag met zelfverantwoordelijk leren /
eigenaarschap en het creëren van een uitdagende leeromgeving. Daarnaast
staat de ontwikkeling van ons plusonderwijs centraal, van groep 1 t/m 8. 

Op de Binnendijk komt je terecht op een fijne school, met een betrokken en
samenwerkend team. Wij zien onze stagiaires als een verrijking voor onszelf en
leren ook graag van jullie!

Onze lio-er kan een bijdrage leveren aan:

Kom jij werken bij onze gezellige school  in Monnickendam? 

Vacature
Leraar in opleiding (LIO stage)

tel:0299-650392

