Vacature LIO-stage bij AWBR

Gegevens school

Bestuur: AWBR
School: Alles in 1 school de Zeeheld
Adres: Roggeveenstraat 14, Amsterdam
Telefoon: 020-3445060
Contactpersoon: Nadine van Duymaer van Twist
Mail: directeur@dezeeheld.nl

Voorkeur

Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren.

Beschrijving school
(profiel, visie, aantal
leerlingen)

De Zeeheld is een alles in 1 school, wat betekent dat voorschool, school
en BSO inpandig zijn.
Het team van de Zeeheld is ambitieus, betrokken en werkt op een
prettige manier samen.
De school bestaat uit 14 groepen met ongeveer 310 leerlingen en
hanteert een continue rooster. Het is een mooie afspiegeling van de
wijk.
De kernwaarden van de Zeeheld zijn:
Bewust
Zeehelden zijn zich bewust van hun eigen leerproces
*Leren zichtbaar maken
*Altijd lerend team
*Bewust van de wereld om ons heen
Versterkend
Zeehelden versterken elkaar
*Leren van en met elkaar
*Kwaliteiten
*Ouders
Verantwoordelijk
Zeehelden zijn verantwoordelijk voor de school, de omgeving en zichzelf
*Kanjertraining
*Leerlingenraad
*Burgerschap
*Eigen leerproces

Beschrijving groep:

Als jij hier komt werken dan:

.

-Ben je vanaf de start van het schooljaar onderdeel van ons
enthousiaste team
-Sta je twee dagen zelfstandig voor de groep, onder leiding en toezicht
van een ervaren collega
-Is er ruimte voor overleg en jouw afstudeeronderzoek
-Word je vanuit AWBR begeleid door een schoolopleider die onze
school goed kent
-Werk je in karakteristiek Amsterdams schoolgebouw met een groen
schoolplein

Onderzoeksvraag van
de school:

Jouw onderzoeksvraag kan in overleg met ons geformuleerd worden.
2 voorbeelden van onderzoeksvragen die op de Zeeheld zijn uitgevoerd:
1. Op welke wijze stimuleren de groepsleerkrachten van de
groepen 6, 7 en 8 op de Zeeheld de ontwikkeling van de 8 leer
krachten bij de leerlingen om ze eigenaar te maken van hun
leerproces?
2. Wat zijn de effecten van de kleine klas op de leerresultaten van
de leerlingen? Hoe ervaren deze leerlingen deze vorm van
begeleiding?

Profiel LIO-student

Kun jij:
-Goed kunnen samenwerken en initiatief nemen
Ben jij:
-Ambitieus en enthousiast
Voel jij:
-Je verantwoordelijk voor de school, de omgeving en jezelf

Vergoeding

Kom dan bij ons op de Zeeheld werken!
Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).
Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht.

Aanvullende informatie:
Kijk voor meer informatie over de school op de website:
http://www.bredeschoolzeeheldenbuurt.nl/
Kijk voor dagelijks beeldmateriaal op Instagram en facebook:
https://www.instagram.com/zeeheldamsterdam/ en https://www.facebook.com/dezeeheld

