
 

 

Elk kind verdient de kans op 
onderwijs!  
 
De Emiliusschool heeft plaats voor een:  
Leraar In Opleiding (LIO)   

 
Welkom bij de Emiliusschool! Een school voor speciaal onderwijs met 
145 leerlingen verdeeld over 19 groepen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar 
met (ernstige) meervoudige beperkingen. Met een gedreven 
interdisciplinair team dragen we bij aan de ontwikkeling van onze 
(EMB) leerlingen. Daartoe hebben we o.a. een zeer compleet 
ingerichte bewegings-ervaringsruimte, een zwembad met alle 
benodigde aanpassingen, ICT-voorzieningen en goed uitgeruste en 
ruime klaslokalen tot onze beschikking. Bij ons word je wie je bent en 
daar zijn we trots op! 
 

Inhoud 

Leren van het beroep leraar door middel van;   

• Het geven van onderwijs aan onze prachtige leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte en 
de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals het ontwerpen van een lesprogramma en 
ontwikkelen van onderwijs-leermaterialen. Daarbij denk je continu in kansen om onze leerlingen 
tot ontwikkeling te laten komen.  

• Mee doen met het team door deel te nemen aan teamvergaderingen, vieringen, het 
onderhouden van contacten met collega’s (leerkrachten, onderwijs- en zorgassistent) en ouders 
en behandelaars. 

 

Jouw kwaliteiten 
• Je zit in het laatste jaar van de PABO 

• Je ziet kansen voor onze doelgroep en helpt ze te worden wie ze zijn; 

• Je kunt goed zelfstandig functioneren en in teamverband verbindingen leggen; 

• Goede communicatieve en reflectieve vaardigheden; 

• Je hebt de ambitie voor een brede inzetbaarheid binnen alle ontwikkelingsniveaus van onze 
school, zowel SO als VSO. 

 

Procedure 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lenneke van Kessel stagecoördinator Emiliusschool, 
via 0499-494242. Mail je reactie (motivatie en cv) naar Lenneke via sollicitatie@emiliusschool.nl. 
Vermeld in het onderwerp dat je op zoek bent naar een stageplaats. Een dagdeel meelopen is onderdeel 
van de procedure. 
 
Van iedere medewerker van onze school wordt verwacht dat deze Mogelijkheden Ziet en 
Elke Mogelijkheid Benut. Al onze medewerkers werken vanuit Professionele Autonomie, zijn 
Ambitieus Innovatief en Dragen Verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. 
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