Liever voor de klas in de Hoeksche Waard
Kindcentrum De Blieken Klaaswaal zoekt een

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).
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.

‘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,
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 LIO-stage op een fijne school
• Samenwerking met een professioneel team binnen een
cultuur van ‘Iedere dag, samen, een beetje beter!’
• Een vergoeding van € 1.369 p.m. (5 maanden / 1 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

