
Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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

OBS De Boomgaard in Mijnsheerenland zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

De Boomgaard is een openbare basisschool in Mijnsheerenland. De
school heeft circa 230 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Het motto
van de school is: Kom OOGST-en op De Boomgaard, wat een mooie
verwijzing is naar onze kernwaarden Open, Ontwikkelingsgericht,
Gezellig, Samen & Toegewijd.

Met trots is De Boomgaard een Leader-ln-Me-School. Centraal staan de 7
gewoonten, ontleed aan het gedachtegoed van Stephan Covey. Aan de
hand van deze 7 gewoonten van 'The Leader In Me' leren kinderen
zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken.

Als school zijn we erg trots op ons moderne en toekomstgerichte
onderwijsaanbod en maken we gebruik van verschillende vakdocenten,
waaronder voor muziek- en bewegingsonderwijs.
Dus, kom jij OOSGT-en op De Boomgaard!

Wie zijn wij:
De Hoeksche Schoot is verantwoordelijk voor het openbaar primair en
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20
basisscholen, l 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 LIG in een dynamische werkomgeving
. Een fijn, behulpzaam en gezellig team
. Een vergoeding van   1.369 p. m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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. 0186-602760

. www.obsdeboom aard.nl

Voor meer informatie over De Hoeksche School:

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

. www.dehoekscheschool.nl

OBS De Boomgaard heeft 230 leerlingen verdeeld
over 10 groepen.

Sollicitatie:
. Stuur je sollicitatie met cv en eventuele voorkeur voor school zo

spoedig mogelijk naar het bestuurskantoorvan De Hoeksche
School, Biezenvijver 5, 3297 G K Puttershoek of mail naar
sollicitatie dehoekscheschool.nl



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs

2 scholen voortgezet onderwijs
5000 leerlingen

500 medewerkers

De mo d van je Leven!

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 met 94 leerlingen

IKC De Wereld op Centrum en obs De Wereld op Noord zoeken

Betaalde LIO-stagiaires

De Wereld op Centrum is een sportief IKC voor kinderen van O 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 'PABO -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 hele fijne omgeving.

Wie zijn wij:
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20
basisscholen, l 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 LIG in een dynamische werkomgeving
. Een fijn, behulpzaam en gezellig team
. Een vergoeding van   1.369 p. m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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, j. staps@de-zevensDrong. nl / 0186-616731

. Yvette Goudriaan, adjunct-directeur,
. oudriaan de-zevens ron . nl/0186-614705

. www.ikcdewereld.nl

. Promo filmpje op: htt s: outu.be !hiFZwE7cXM

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

obs De Wereld op Noord met 125 leerlingen



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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 45 leerlingen,

verdeeld over 3 groepen.

IKC 't Kraaienest in Piershil zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

't Kraaienest is een school met PIT! Plezier, inzet en talentontwikkeling
zijn onze belangrijkste pijlers. Vanuit een positieve en veilige omgeving
leren we de kinderen samenleven. Kinderen verschillen veel van elkaar,

dus kunnen ze ook veel van elkaar leren. Wij werken met het Expliciete
Directe Instructiemodel (EDI). EDI helpt leerlingen stapsgewijs en actief
de leerstof eigen te maken. Hierdoor doen alle leerlingen
succeservaringen op. Op 't Kraaienest werken wij met
combinatiegroepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij
elkaar in een groep zitten. In een combinatiegroep ervaart een kind hoe
het is om de jongste, de middelste en de oudste te zijn. Zo leert een
kind hoe het is om geholpen te worden door een ouder kind en om zelf
jongere kinderen te helpen. Hierdoor krijgt een kind ook inzicht in
welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt. De leerstof wordt in
verschillende werkvormen aangeboden waardoor een oudere leerling
een jongere leerling kan helpen en zelf nog kan profiteren van de
herhaling van de leerstof. Jongere kinderen horen en zien weer leerstof
van hogere groepen, waardoor ze inzicht krijgen in de komende
leerdoelen. Spreekt ons onderwijs je aan, wil je de uitdaging van
werken in combinatiegroepen aangaan 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, l 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   1.369 p.m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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:

. Julia van Bellen, 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



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

Kindcentrum De Blieken Klaaswaal zoekt een

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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.

Betaalde LIO-stagiaire

De Blieken is een kindcentrum. Wij bieden opvang en onderwijs aan
kinderen van 0-13 jaar. 'Blieken hebben HART voor elkaar* is het
motto. In een veilige omgeving ontwikkelen onze kinderen zich tot
autonome, betrokken en kritische mensen. Binnen ons
dagprogramma is een duidelijke afwisseling tussen leren en spelen
met hoofd, hart en handen. Ons kindcentrum kenmerkt zich door een

uitstekend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de kernwaarden:
Hulpvaardig, Aardig, Rustig en Trots (HART).

'Spelen en leren met hoofd, hart en handen!'

Wie zijn wij:
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair
en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20
basisscholen,
l 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 LIO-stage op een fijne school
. Samenwerking met een professioneel team binnen een

cultuur van 'ledere dag, samen, een beetje beter!'
. Een vergoeding van   1.369 p.m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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, directeur 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

obs De Blieken heeft 130 leerlingen,

verdeeld over 5 groepen.

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



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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.

H O K

abs De Vlashoek zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

Op de Vlashoek gaan wij uit van de mogelijkheden en talenten van het
kind. Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze
omstandigheden van ons nodig. Samen met kinderen, ouders, team en
omgeving zorgen we voor betekenisvol onderwijs op onze school. Naast
onze kernvakken werken wij met De Noordwijkse Methode om onze
kinderen te inspireren. Nieuwsgierigheid zet kinderen aan tot leren,
ontdekken en onderzoeken. Wanneer je nieuwsgierig bent wil je oprecht
weten wat er speelt. Je wilt het snappen, begrijpen, bevatten en dit
maakt datje de dingen die je op dat moment leert ook nog eens beter
onthoudt. Op de Vlashoek zorgen we ervoor dat kinderen met veel
plezier en enthousiasme op onderzoek gaan, initiatief nemen, de
mouwen opstropen en doorzetten tot ze eindelijk hun beloning krijgen:
het antwoord, dat weer nieuwe vragen doet opborrelen!

Nieuwsgierigheid is het verschil tussen moeten en willen leren.

Wie zijn wij:
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20
basisscholen, l 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 LIG in een dynamische werkomgeving
. Een fijn, behulpzaam en gezellig team
. Een vergoeding van   1.369 p. m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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:

. Jordey van Dam, directeur abs De Vlashoek, tel. 0186-571236

. directie@vlashoek. nl

. www.vlashoek. 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



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs

2 scholen voortgezet onderwijs
5000 leerlingen

500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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.

s't-me/swwi

ot^enüars basisschoof

DE PIJLER

IKC De Pijler in Maasdam zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

IKC de Pijler is in de zomer van 2020 in een nieuw gebouw getrokken,
waar kinderen van O t/m 13 jaar welkom zijn voor onderwijs en opvang.
Het gebouw is zo ontworpen dat de school en kinderopvang -met BSO,
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk-vanzelfsprekend samenwerken
aan een ononderbroken ontwikkelingslijn bij kinderen. Het integraal
kindcentrum is het hart van het dorp Maasdam, waaralle 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, l 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 LID in een dynamische werkomgeving
. Een fijn, behulpzaam en gezellig team
. Een vergoeding van   1. 369 p. m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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 IKC de Pijler, tel. 078-6761445

. www.basisschoolde i'ler. 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



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

obs De Dubbeldekker in Numansdorp zoekt een

Betaalde LIO-stagJaire

De Dubbeldekker is een leuke en leerzame school in Numansdorp.
We hebben ongeveer 165 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, doorgaande leerlijn peuters/
kleuters/ groep 3.
Goed staat voor kwaliteit. Ontwikkelpunt is aanbod leesonderwijs,
digitale geletterdheid, burgerschap en invoering nieuwe methode
wereldoriëntatie.

De weg is een brede, uitdagende weg. Ons aanbod is breed, o.a. door
het werken met een ontdek-uur. 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, l 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.

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.

Wij bieden je:
. Een uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving
. Een leuke en leerzame school

. Een vergoeding van   1.369 p. m. (5 maanden / l fte)

. Een vergoeding van   684 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

^SÖübbe
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 bestuurskantoorvan De
Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail
naar sollicitatie dehoekscheschool.nl



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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 Anker in Heinenoord zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

Obs Het Anker is een gezellige, kleine dorpsschool met een
breed en modern lesaanbod. Wij geven Engels vanaf groep l.
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, l 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   1.369 p.m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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:

. Ingrid Lambermon, directeur obs Het Anker, tel. 0186-602255

. www.obs-hetanker.nl

Voor meer informatie over De Hoeksche School:

. Annette van der Linden, medewerker P2, 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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Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven'

^

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 240 leerlingen, verdeeld

over 10 groepen.

obs De Takkenbosse in Numansdorp zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

De Takkenbosse ligt in een groene omgeving in het dorp Numansdorp
en is recent grondig gerenoveerd. In ons frisse en lichte schoolgebouw
werken we volgens het volgende motto:

De Takkenbosse: gewoon een fijne school met prima resultaten!

Onze school is een veilige plaats waar kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. De Takkenbosse stemt het onderwijs af op de behoeften
van het kind én de groep, leder kind is verschillend en daar zijn wij blij
mee!

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, l 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 een dynamische werkomgeving
. Een behulpzaam en gezellig team
. Een vergoeding van   1.369 p. m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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

. Martijn Groeneveld, schoolopleider obs De Takkenbosse

. Telefonisch bereikbaar: 0186-652355

. 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 bestuurskantoorvan De
Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail
naar sollicitatie dehoekscheschool.nl



Liever voor de klas in de Hoeksche Waard

De Hoeksche
School

Onze stichting heeft:
20 basisscholen

l school voor speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
500 medewerkers

De mooiste tijd van je Leven!

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 Klinker in Oud-Beijerland zoekt een

Betaalde LIO-stagiaire

OBS de Klinker is een moderne school in de nieuwe wijk Poortwijk in
Oud-Beijerland. Met ons fijne team geven wij vorm aan waardenvol
onderwijs. Wij willen leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot sociale,
zelfstandige en kritische wereldburgers. Thematisch onderwijs en een
groot sociaal hart is onze basis voor goed onderwijs. Samen leren en
samen werken is wat wij jou bieden!

obs De Klinker: goed voor elkaar!

Wie zijn wij:
De Hoeksche School is verantwoordelijk voor het openbaar primair en
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Wij hebben 20
basisscholen,
l 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 LIG in een dynamische werkomgeving
. Een fijn, behulpzaam en gezellig team
. Een vergoeding van   1.369 p. m. (5 maanden / l fte)
. Een vergoeding van   684 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:

. Martin Dekker, directeur obs De Klinker

. Marloes Dam, coördinator bovenbouw cbs De Klinker

. Telefonisch bereikbaar via 0186-626477

. www.obs-deklinker.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 bestuurskantoorvan De Hoeksche
School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar
sollicitatie dehoekscheschool.nl


