
 
 

 
 
 

Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

Odbs Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

Onder de Wieken ligt in een groene omgeving in het dorp Nieuw-
Beijerland en heeft de afgelopen jaren een kleine groei doorgemaakt. In 
verband met de groei naar een dalton kindcentrum is de school in de 
afgelopen jaren prachtig verbouwd. Bij ons op school is veel aandacht 
voor sociaal emotionele ontwikkeling en daltononderwijs. De school 
kenmerkt zich door een uitstekend pedagogisch klimaat. 
Daltononderwijs is gericht op de volgende kernwaarden: 
Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Zelfstandigheid, Reflectie en 
Effectiviteit. Dit in combinatie met SiS-de slang is uniek. 

 
 Voor het geluk van ieder kind! 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Tobias Vermeulen, directeur odbs Onder de Wieken,  
tel. 0186-692208 

 www.odbsonderdewieken.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl 

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 

 
 
 

 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 

 
 
 
 

 
 

obs De Boomgaard heeft 225 leerlingen,  
verdeeld over 9 groepen. 

 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

obs De Boomgaard in Mijnsheerenland zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

De Boomgaard is de openbare basisschool in het dorp Mijnsheerenland. 
De school heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Sinds 
oktober 2017 bevindt de school zich in een prachtig nieuw gebouw. 
De Boomgaard hanteert vijf kernwaarden (Open, Ontwikkelingsgericht, 
Gelukkig, Samen en Toegewijd). 
De Boomgaard is en enige ‘The-Leader-In-Me’ school binnen de 
Hoeksche Waard. Hierbij hechten we veel waarde aan persoonlijk 
leiderschap en biedt dit een inspirerende leidraad voor de omgang met 
kinderen en met elkaar. 
Daarnaast is De Boomgaard een Early Bird school, afvalvrije school en 
zijn wij trots op ons School Op Seef certificaat. 

 
 Kom OOGSTEN op De Boomgaard! 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen,  
1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare scholen.   
Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ aan te 
bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. 
Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan kunnen 
als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Michel Harmans, directeur obs De Boomgaard,  
tel. 0186-6295991 

 www.obs-driespan.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 

 
obs Het Driespan heeft 375 leerlingen,  

verdeeld over 16 groepen. 
 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

obs Het Driespan in Puttershoek zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

Het Driespan ligt in een groene omgeving in het dorp Puttershoek en 
heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. In verband met 
de groei is de school in de afgelopen jaren prachtig verbouwd. Bij ons op 
school is veel aandacht voor De Vreedzame School (democratisch 
burgerschap en emotionele ontwikkeling). De school kenmerkt zich door 
een uitstekend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de kernwaarden: 
Samen, Positief, Aardig, Netjes (SPAN). 

 
 Hier mag je zijn wie je bent! 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Albert Boele, directeur of Marjan Aarens, adjunct-directeur obs 
Het Driespan, tel. 078-6763807 

 www.obs-driespan.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 
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 500 medewerkers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

obs De Dubbeldekker in Numansdorp zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

De Dubbeldekker is een leuke en leerzame school in Numansdorp. 
We hebben ongeveer 160 leerlingen die verdeeld zijn over 8 
jaargroepen. Ons motto is Samen Goed op Weg. 
Samen staat voor samenwerking en dat op alle niveaus. 
Ontwikkelpunten zijn vorming IKC, ouderbetrokkenheid en coöperatieve 
werkvormen. 
Goed staat voor kwaliteit. Ontwikkelpunt is aanbod leesonderwijs. 
De weg is een brede, uitdagende weg. De weg ligt ook niet vast.  
Het is afhankelijk van het doel en van het kind. 
 
Ga je met ons mee? 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een leuke en leerzame school 

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de Dubbeldekker 

 Annelies Koornneef, directeur obs De Dubbeldekker, tel. 0186-
681363 

 www.obsdedubbeldekker.nl 

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
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1 school voor speciaal basisonderwijs 
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Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

obs De Pijler in Maasdam zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

De Pijler is in de zomer van 2020 in een nieuw gebouw getrokken, waar 
kinderen van 0 t/m 13 jaar welkom zijn voor onderwijs en opvang. De 
school en kinderopvang -met BSO, kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk- werken samen aan een ononderbroken 
ontwikkelingslijn bij kinderen. Het integraal kindcentrum is het hart van 
het dorp Maasdam, waar alle kinderen, ouders, verenigingen elkaar 
ontmoeten, leren kennen en van en met elkaar leren. De school 
kenmerkt zich door een fijn pedagogisch klimaat, gebaseerd op SNOR, 
Samen, Netjes, Open en Rustig. 

 
Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR.  

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Anja de Jong, directeur OBS de Pijler, tel. 078-6761445 

 www.basisschooldepijler.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ikc ‘t Kraaienest heeft 50 leerlingen,  
verdeeld over 4 groepen. 

 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 

ikc ‘t Kraaienest in Piershil zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

‘t Kraaienest ligt in het westen van de Hoeksche Waard en is een school 
met PIT! Plezier, inzet en talentontwikkeling zijn onze belangrijkste 
pijlers. Vanuit een positieve en veilige omgeving bereiden we de 
kinderen voor op hun toekomst. Het gemiddelde kind bestaat in onze 
ogen niet. Wij maken daarom voor ieder kind een programma op maat. 
Een programma waarin we goed kijken naar talenten en 
ontwikkelpunten, maar ook naar leerstijl en leertempo. ‘Niet omgaan 
met verschillen, maar uitgaan van verschillen’, is ons motto. Op onze 
school wordt groepsdoorbroken gewerkt. 
Gedurende de dag is er een afwisseling tussen in- en ontspanning; 
onderwijs, opvang, cultuur en sport wordt geïntegreerd 
aangeboden. Op ’t Kraaienest noemen we dit ‘Talenturen’. De invulling 
van een talent uur wisselt per project/thema. Er kan gedacht worden 
aan bijvoorbeeld kook-, techniek-  of creatieve lessen.  
’t Kraaienest heeft een eigen BSO; de leidster is ook onder schooltijd 
werkzaam. Zo zorgen we samen voor een doorgaande lijn. 
Spreekt ons onderwijs je aan en ben je een student met PIT?  
Dan zoeken we jou! 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 
middelbare scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door 
onderwijs ‘op maat’ aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de 
onderwijsbehoefte van elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de 
gebruikelijke leerstof aan kunnen als voor de langzamere en snellere, 
(hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een leerzame tijd, zodat je klaar bent voor de toekomst! 

 Collega’s met PIT! Professioneel, Inspirerend en Teamspelers 

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Jantine Blok, directie@kraaienestschool.nl, 0186-691661 
 www.kraaienestschool.nl 

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 
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Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 

 
 

obs De Takkenbosse heeft 235 leerlingen,  
verdeeld over 9 groepen. 

 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

obs De Takkenbosse in Numansdorp zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

De Takkenbosse is één van de drie basisscholen in Numansdorp, ligt in 
een groene omgeving en is in de afgelopen jaren flink gegroeid. In de 
komende maanden zal de school een flinke renovatie ondergaan. Bij ons 
op school is veel aandacht voor talentontwikkeling. De school kenmerkt 
zich door een uitstekend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de 
kernwaarden Respect en Empathie, Betrouwbaarheid en Aandacht voor 
elkaar. Ook de hoge ouderbetrokkenheid is een kenmerk van De 
Takkenbosse. 

 
 De Takkenbosse: gewoon een fijne school! 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Anita van der Kooi, directeur obs De Takkenbosse,  
tel. 186-652355 

 www.detakkenbosse.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
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Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 

 
 

IKC De Wereld op Centrum heeft 77 leerlingen 
 

 
 

IKC de Wereld op Noord heeft 147 leerlingen 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

IKC De Wereld op Centrum en IKC De Wereld op Noord in  
Oud-Beijerland zoeken een 

 

Betaalde LIO-stagiaire 

De Wereld op Centrum is een sportief IKC voor kinderen van 0 tot 13 
jaar, in een prachtig nieuw gebouw met tal van sportieve voorzieningen. 
De Wereld op Noord is een basisschool in de wijk Oosterse Gorzen. Met 
een team van 25 enthousiaste mensen maken we iedere dag het verschil 
voor zo’n 225 leerlingen. We geven goed onderwijs binnen een veilig en 
fijn klimaat, met zorg voor elkaar. We handelen vanuit de waarden; 
respect, vertrouwen, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. We hebben 
het predicaat ‘opleidingsschool’ wat garant staat voor deskundige 
begeleiding. Je krijgt de ruimte om aan je eigen ontwikkeling te werken. 
We staan open voor jouw ideeën omdat wij ook graag van anderen 
leren. Kortom: een hele goede leerplek in een fijne omgeving.  

 
 Hier mag je zijn wie je bent! 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen,  
1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare scholen.   
Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ aan te 
bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. 
Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan kunnen 
als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 John Staps, directeur De Zevensprong, tel. 0186-616731 

 Yvette Goudriaan, adjunct-directeur, tel. 0186-614705 

 www.de-zevenspring.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 
 

 
 
 

odbs Het Talent heeft 68 leerlingen,  
verdeeld over 4 groepen. 

 
 
 
 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

odbs Het Talent in Mookhoek zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

Openbare Dalton Basisschool Het Talent is een kleine school met kleine 
groepen in een ‘warme’ en veilige omgeving tussen Strijen en  
's-Gravendeel. 
Het Talent heeft een gemiddelde groepsgrootte van 18 leerlingen, wat 
de mogelijkheden biedt om in ons onderwijs rekening te houden met de 
individuele kwaliteiten en talenten van de leerlingen. We organiseren 
ons onderwijs zodanig, dat samenwerking tussen leerlingen sterk wordt 
gestimuleerd.  Het Talent is een gecertificeerde Daltonschool, waar de 
Dalton principes verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, 
effectiviteit en reflectie de uitgangspunten vormen voor onze manier van 
lesgeven en de omgang met de leerlingen.  

 
 Jezelf zijn, afgestemd op anderen 

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Peter van Pelt, directeur odbs Het Talent, tel. 078-6731249 

 www.obs-hettalent.nl 

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 

 
 

 
 

 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

obs Het Anker in Heinenoord zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

Obs Het Anker is gezellige, kleine dorpsschool met een  
breed en modern lesaanbod. Wij geven Engels vanaf groep 1. 
De school groeit de laatste jaren gestaag.  
De school kenmerkt zich door een warm en positief pedagogisch klimaat, 
gebaseerd op de kernwaarden: Aardig, Netjes, Kalm, Eerlijk en 
Respectvol  (ANKER). 

 
Obs Het Anker: Een veilige haven!

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Mariètta Vermaas, directeur obs Het Anker, tel. 0186-602255 

 www.obs-hetanker.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd van 
hun leven bieden, dat geldt ook voor onze 

medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in de 
Hoeksche Waard. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

IKC De Blieken in Klaaswaal zoekt een 
 

Betaalde LIO-stagiaire 

De Blieken is een integraal kindcentrum waar kinderopvang en 
basisonderwijs samenwerken aan een doorgaande lijn voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. Medewerkers werken met elkaar samen vanuit dezelfde 
visie en missie. 
Onze slogan is: Op de Blieken hebben we HART voor elkaar! Het hart 
staat voor onze kernwaarden: hulpvaardig, aardig, rustig en trots. Dit is 
de basis voor al ons handelen. 

  

 
Wie zijn wij: 
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20 
basisscholen, 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs en 2 middelbare 
scholen. Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ 
aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van 
elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan 
kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. 
Samen met de Hogeschool Rotterdam is dit een ‘Opleidingsschool’. 
Daardoor is een goede begeleiding van LIO-stagiaires gewaarborgd. 

 
Wij bieden je: 

 Een uitdagende LIO in een groeiend IKC 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

 Een vergoeding van € 1.339 p.m. (5 maanden / 1 fte) 

 Een vergoeding van € 669 p.m. (10 maanden / 0,5 fte)  

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst binnen de Stichting 

 Een vergoeding voor post HBO opleiding ‘bewegingsonderwijs’ 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Selma Klein, directeur IKC De Blieken, tel. 0186-579220 

 www.blieken.nl  

 
Voor meer informatie over De Hoeksche School: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl  

 
Sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo 
spoedig mogelijk naar het bestuurskantoor van De Hoeksche 
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
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