
werken aan leiderschap in jezelf en b� de leerlingen spreekt jou aan.
Je geniet van samenwerken in een gezellig en dynamisch team.
je hebt een lerende houding en wil iets betekenen voor de school.

LIO-VACATURE

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU

De Aloysiusschool bestaat in 2023 100 jaar. De school staat in het gezellige
stadshart van Schagen en is op loopafstand van het station. We staan voor
goed en modern onderw�s.  'Leiderschap in jezelf' is onze missie. 
Samenwerken doen we ook t�dens de lesuren, dus werken we regelmatig
groepsdoorbrekend. We werken met elf basisgroepen verdeeld in drie teams.
We hebben een team 1-2-3, een team middenbouw en een team bovenbouw.

 DIT IS ONZE SCHOOL

 HIER KUN JIJ JE BIJDRAGE AAN LEVEREN
Lerend spelen in team 1-2-3
Groepsdoorbrekend werken en thematisch leren met IPC
Elk ander onderwerp dat een b�drage kan leveren.

https://www.aloysiusschagen.nl/pg-28243-7-84840/pagina/welkom.html
https://www.aloysiusschagen.nl/pg-28243-7-95102/pagina/leader_in_me.html


B� Sarkon werk je in een LEV-cultuur waarin je vanuit de bedoeling je resultaat bereikt
W� sluiten aan b� jouw talenten en mogel�kheden. 
J� sluit aan b� de ontwikkeling van de school. 
Sarkon werkt samen met de PABO-opleidingen b� het opleiden van jou.

www.aloysiusschagen.nl

W� horen b� stichting SARKON
B� Sarkon staan we voor:

L- Leerplek voor het leven
E-Eigenw�s op eigen w�ze
V- Vertrouwen door verbinding

 

Wat mag je als LIO student van ons verwachten?
Je bent onderdeel van een schoolteam en je werkt samen met een professionele mentor en een
prakt�kopleider. 
Je kr�gt ruimte om je op je eigen w�ze te ontwikkelen en een b�drage te leveren aan de onderw�skwaliteit op
de school. Je wordt ondersteund b� het doen van onderzoek. Je neemt deel aan intervisie en b�eenkomsten die
je ondersteunen in je werk op weg naar een dienstverband b� Sarkon.  Spreekt dit je aan, dan  verwelkomen
we je graag op een van onze Sarkonscholen! 

Vergoeding of salaris?
Met een LIO plek  heb je als student twee mogel�kheden vanaf het moment dat de LIO periode ingaat:
LIO stage overeenkomst. Met een vergoeding van € 250.- per maand.
LIO arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat studie- en stagedagen evenredig worden verdeeld en dat het
samen wordt afgestemd. Met een salaris van 50 % van een startende leraar PO - schaal LB.
T�dens de LIO verantwoordel�k voor de groep? Persoonl�ke toeslag.

Vacatures op de Aloysiusschool
Er is ruimte voor twee LIO-collega's op de Aloysiusschool. 
We gaan graag in gesprek met jou, dus bel vooral als je belangstelling hebt of informatie wilt.
John Bruinsma (directeur) tel: 06 53919660

https://www.sarkon.nl/pg-33083-7-134212/pagina/leren_met_lev.html

