
 
 

 
 
 

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. 

 
 

 
 
 

Liever voor de klas in de Hoeksche Waard 
 
 

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 0 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, waar alle 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, 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 uitdagende LIO in een dynamische werkomgeving 

• Een fijn, behulpzaam en gezellig team  

• 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: 

• Anja de Jong, directeur IKC de Pijler, tel. 078-6761445 

• www.basisschooldepijler.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 
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