Gezocht: enthousiaste en leergierige studenten!
Ben jij een enthousiaste en leergierige student die op zoek is naar een toffe stageplek voor
het schooljaar 2021-2022? Dan ben je bij onze scholen op de juiste adressen. Onze
scholen?! Jazeker! Basisschool Dr. Jan de Quay én basisschool De Akkerwinde zijn namelijk
op zoek naar studenten die wij mogen begeleiden.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Wij zijn twee kleine dorpsscholen in Beers en Vianen die intensief samenwerken. Op beide
scholen hebben wij dit schooljaar vier combinatiegroepen; groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6
en groep 7-8. Op Dr. Jan de Quay en De Akkerwinde is ieder kind uniek en mag je er zijn. Er
heerst een positieve sfeer op de scholen waarin veiligheid, respect en vertrouwen voorop
staan. Tevens staat eigenaarschap centraal in ons onderwijs. We betrekken kinderen hierbij
door samen met hen doelgericht en gedifferentieerd te werken binnen de leerlijnen. Dit krijgt
vorm door: coöperatief leren, thematisch leren, bewegend leren en spelend leren.
Binnen deze werkvormen is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies.

Wat bieden wij?

Met humor en passie voor het onderwijs werkt het team aan de professionele
leergemeenschap. We leren van en met elkaar en verbeteren ons continu. Met vertrouwen in
onszelf en de ander benutten we elkaars expertises. Deze expertises willen we graag met
jou als toekomstige collega delen. De afgelopen jaren hebben we al verschillende studenten
begeleid; onderwijsassistenten, pabo-studenten, ALPO-studenten en zelfs studenten van de
bewegingsonderwijsminor. Voor het schooljaar 2021-20202 hebben wij voor beide locaties
een totaal van VIER stageplekken.
Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd, als beide partijen positief zijn, worden nadere
afspraken gemaakt om de stage op te starten. Voor de beoordeling van stagiaires maken we
gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming van
onze eigen verwachtingen.

Ben je enthousiast?!

Heb jij zin om op een van onze gezellige dorpsscholen stage te komen lopen en jezelf als
aanstaand leerkracht te ontwikkelen? Passen onze kernwaarden respect, vertrouwen,
verbinding, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en kwaliteit ook bij jou?
Neem dan contact op met onze gezamenlijke stagecoördinator Rob van Aerts:
r.vaerts@optimusonderwijs.nl. Meer informatie kun je vinden via de onderstaande websites.
Basisschool Dr. Jan de Quay
WPF Ghijssenstraat 2
5437 AP Beers
0485-315085
www.basisschoolbeers.nl

Basisschool De Akkerwinde
Berkenkamp 2
5434 PD Vianen
0485-314957
www.bsakkerwinde.nl

