
Kindcentrum De Mortel in Udenhout – Unit 5-6  

Wij zijn op zoek naar een LIO- stagiair voor onze unit 5-6. In deze unit werken we nauw samen 

en word je vanaf dag 1 als volwaardig teamlid gezien. We willen je meenemen in de 

ontwikkeling van onze leerlingen en onze ontwikkeling op didactisch niveau.  

Op KC de Mortel weken we in een nieuwe uitdagende omgeving waarbij het hele team bereid 

is om je te helpen en ondersteunen en er ruimte is om gezellig samen te zijn. 

Wij onderscheiden ons door een fulltime leerkracht de stagiair te laten begeleiden, daarnaast 

is er een schoolopleider op school die een dag ruimte en tijd heeft om ook te begeleiden. 

 

Jenaplanschool De Kring in Rijen – Stamgroep 6-7-8 

Wij zijn op zoek naar een LIO- stagiair voor onze stamgroep 6-7-8. De Kring is een Jenaplanschool 
waar kinderen zich thuis, gezien, gehoord en geborgen voelen. De basis voor deze 
geborgenheid is de stamgroep, waar de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden, 
sociaal-emotionele vaardigheden en talenten worden gestimuleerd aan de hand van de 
basisprincipes gesprek, spel, werk en viering. 

Op onze school is veel begeleiding voor de leerlingen, zoals NT-2 begeleiding, ondersteuning 
in de groepen door onderwijsassistenten, gedragsdeskundige, MRT-er, taal- en 
rekencoördinatoren en IB.  

obs De Wildschut in Gilze – Onderbouw  

Wij zijn op zoek naar een LIO-stagiair voor de onderbouw. Tijdens je onderzoek ben je vooral 
in contact met de leerkracht van de onderbouw (groep 1 t/m 3). De stap van groep 2 naar 
groep 3 is erg groot. Samen willen we onderzoeken hoe we een doorgaande lijn kunnen 
creëren tussen groep 2 en groep 3. Je gaat samenwerken met een gevarieerd team. 
 
Op De Wildschut werken we aan onze 4 kernwaarden kindgericht, toekomstgericht, 

inspirerend en verbindend. Dit doen we op verschillende manieren. Belangrijk hierbij zijn de 

pedagogische en didactische vaardigheden van het team om de leerlingen zo optimaal 

mogelijk te laten bloeien en groeien.  

Bij ons team staat de deur altijd open. Als je een vraag hebt, kun je bij je mentor terecht, maar 

ook zeker bij de andere leerkrachten. Loop gerust eens binnen bij een andere groep. Verder 

heb je gesprekken met de mentor, maar heb je ook intervisiebijeenkomsten met 

medestudenten met de schoolopleider van de school.  


