LIO-STAGE
GEMEENTE HOORN
SAMEN. INNOVATIEF. UITDAGEND.
COLLEGIAAL. DIVERS. ORIGINEEL.
TALENT. LEF. VITAAL.

WERELDKINDEREN. ONTWIKKELING. TOEKOMST.

Stichting Penta telt 12 basisscholen. Van dalton tot Jenaplan en alles daartussen of
daaromheen: bij ons vind jij je plek. Niet alleen als aankomend leerkracht en naaste
collega. Ook - en vooral - als mens.
We zijn blij met jouw talent. En dus met jouw sollicitatie. Welkom!
Nog 11 scholen hebben lio-stageplekken beschikbaar voor 2021-2022. Kijk eens rustig
rond op de volgende pagina's. We bieden prachtige scholen met fantastische
leerlingen. En natuurlijk geen stagevergoeding maar een echte startersbeloning.
Kom je kijken en luisteren naar onze presentatie?

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

BERNARDUS VAN BOCKXMEER TE HOORN

1 stageplaats beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Tineke Beenker - Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Doordat het formatieplaatje voor volgend jaar nog niet bekend
is, kan ik dat nog niet aangeven.

Onderbouw (groepen 1 t/m 4)
Op dit moment zijn wij bezig met het organiseren van de
samenwerking tussen de groepen 1, 2 en 3. Dit willen we
uitbreiden naar de groep 4. Wij zijn op zoek naar iemand die
geïnteresseerd is in het bevorderen van de ontwikkeling
binnen het spelend leren en de zelfsturing van het jonge kind.
Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

Midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8)
Wij zijn op zoek naar concrete handvatten waarbij doelgericht
werken, eigenaarschap, zelfsturing en motivatie samen komen
in een doorgaande lijn voor deze groepen. Zijn dit aspecten die
jou aanspreken? Dan staan wij graag open voor jouw “out of
the bockxmeer” ideeën.
Andere speerpunten waar we aan werken zijn:
De 21e eeuwse vaardigheden
Wijzer in executieve vaardigheden.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Nee

Contactgegevens

www.bvbockxmeerhoorn.nl
tineke.beenker@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

IKC DE CEDER TE HOORN

3 stageplaatsen
beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Suzanne Meisner - Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

1 in groep 1/2
1 in groep 3, 4 of 5
1 in groep 6, 7 of 8

Het ontwikkelen van nieuw taalbeleid met daarin NT 2
opgenomen verdient onze aandacht. Hoe maken we van de school
een taalrijke omgeving en hoe ziet dat er dan uit?
Hoe kunnen we ons rekenonderwijs in de bovenbouw nog meer
personaliseren, waardoor we ons rekenonderwijs nog beter
kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen.

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

Hoe kunnen we de opbrengsten voor rekenen-wiskunde verhogen,
waarbij het niet alleen gaat om de meetbare toetsen, maar ook
om opbrengsten in houdingsaspecten.
Op de Ceder zijn we gestart met de bewustwording van de
executieve functies. Hier zouden wij graag wijzer in willen worden,
zodat we dit verder kunnen uitbreiden en optimaliseren.
We zijn op zoek naar concrete handvatten voor de groepen
3 t/m 8 waarbij doelgericht werken, zelfsturing en motivatie
samen komen in een doorgaande lijn voor deze groepen.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

In de kleuterbouw zijn we dit jaar gestart met het project
‘Samen van Start”. In dit project werken de leerkrachten en
kinderen samen met de peuterspeelschool.

Contactgegevens

www.cederhoorn.nl
suzanne.meisner@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

DYNAMIS TE HOORN

1 stageplaats beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Mirjam Ploeg - Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

Algemeen thema: leren zichtbaar maken en samen met
leerlingen leerdoelen opstellen.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

De school is in ontwikkeling naar dynamischer
onderwijsvormen.

Contactgegevens

www.dynamishoorn.nl
mirjam.ploeg@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

ICHTHUS TE HOORN

2 stageplaatsen
beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Cynthia Verweij

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Intermezzo
Midden- en Bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

Ontwikkelen eigen methode gedrag.
Speerpunt is lezen.
Achtergrond / Kansongelijkheid.
Intermezzo groep.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Deze school heeft een sterke pro-actieve en communicatieve
stagiaire nodig.

Contactgegevens

www.ichthushoorn.nl
marleen.vander.helm@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

ST. JOZEFSCHOOL TE BLOKKER

Meerdere stageplaatsen
beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door
Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Sandra de Wit - Schoolopleider
-

Zowel onder- als bovenbouw.

Specifieke groepen zijn nog niet zeker.

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

Jenaplan gedachtegoed, begrijpend en studerend lezen, alles
rondom leerklimaat, thematische werken, wetenschap /
techniek / duurzaamheid / cultuur.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Nee

Contactgegevens

www.jozefschool.nl
sandra.de.wit@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

HET KOMPAS TE HOORN

Meerdere stageplaatsen
beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Berdy Weusthuis – Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

1 in de middenbouw
1 in de bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

Onze ontwikkelthema’s zijn:
Wetenschap koppelen aan het leren van leerlingen.
Wetenschap koppelen aan het aanleren van gedrag aan
leerlingen.
Anders omgaan met de lesstof door het werken vanuit
leerlijnen en leerdoelen.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Dat we als school ons ontwikkelen op het MCS traject en dat
een stevige visie op leren en een stevige visie op gedrag in de
maak zijn.

Contactgegevens

www.pcbshetkompas.nl
berdy.weusthuis@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

MARIASCHOOL TE HOORN

1 stageplaats beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Suzanne Ahrouch – Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

1 Leerplein 123 (onderbouw), stamgroep 3

Wij zijn gestart met een onderzoek naar een soepele overgang
van groep 2 naar groep 3. Het zou fijn zijn als dit onderzoek
voortgezet wordt. Werkt het wat we doen? Hoe kunnen we het
onderwijs nog adaptiever maken? Is het goed voor de
leerlingen? Wat kan anders/beter? Hoe kunnen we ouders
betrekken bij deze ontwikkeling?
Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

-

Speerpunten op leerplein 123 zijn:
Adaptief onderwijs door het volgen van de kinderen op
hun eigen leerlijn.
Lerend spelen in een betekenisvolle omgeving, werken
vanuit thema’s.
Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces.
Leerkrachten spreken dezelfde taal (veel ruimte voor
feedback/evaluatie).
Samen wat samen kan
(geldt voor leerkrachten en leerlingen)

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Pas op! Als we een goede klik voelen, bieden we je misschien
wel jouw droombaan aan….

Contactgegevens

www.mariaschoolhoorn.nl
suzanne.ahrouch@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

CBS DE RANK TE ZWAAG

1 stageplaats beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Joëlle Visser - Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Midden/bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

-

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Contactgegevens

Veranderende pedagogische/didactische aanpak bij een
veranderende schoolpopulatie.
of
Optimaliseren cyclus Handelingsgericht Werken.
of
Leerlijn techniek of robotica.

Nieuwe directeur, nieuwe blik op onderwijs: Michaëla Concept
(mooie uitdaging).

www.rank.nl
joelle.visser@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

ROALD DAHLSCHOOL TE ZWAAG

2 stageplaatsen
beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Monique Spel

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Onderbouw en bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

-

Focus op Daltononderdelen:
Samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid.
Begrijpend lezen.
Integratie van Vreedzame schoollessen in Alles in 1 lessen.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Nee

Contactgegevens

www.roalddahlschool.nl
monique.spel@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

HET SPECTRUM TE HOORN

1 stageplaats beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Monique Boot - Schoolopleider

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

-

Doorgaande lijn in taal, nieuwe taalmethode.
Leerlijn Wetenschap en technologie opzetten en
implementeren.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Nee

Contactgegevens

www.hetspectrumhoorn.nl
monique.boot@stichtingpenta.nl

AANVRAAG LIO-STAGIAIR(E)

2021-2022

DE WINGERD TE ZWAAG

Meerdere stageplaatsen
beschikbaar
INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief + CV naar:

hans.lonnee@stichtingpenta.nl

Ingevuld door

Melissa Warnars - Schoolopleider
-

Geef aan per plaats of die beschikbaar
is in onder- of bovenbouw

Wat zijn de ontwikkelthema's in jouw
school waarbij je de lio-stagiair(e) wilt
inschakelen vanwege hun
onderzoeksopdracht?

-

Groep 3 (alleen als de stagedagen op maandag en dinsdag
vallen)
Groep 4
Groep 8
We gaan een nieuwe rekenmethode kiezen.
We willen ons verder ontwikkelen in het voeren van
kindgesprekken in de groepen 4 t/m 8.
We willen onderzoek doen naar mogelijkheden voor
prikkelarme ruimtes creëren in school.

Zijn er bijzondere omstandigheden in
jouw school waarmee we volgend jaar
rekening moeten houden bij de
plaatsing van een lio-stagiair(e)?

Nee

Contactgegevens

www.dewingerdzwaag.nl
melissa.warnars@stichtingpenta.nl

