
Wij zijn
OBS De Akker, een dorpsschool in
Opmeer waar iedereen
welkom is! We zijn een democratische
organisatie en staan voor
gelijkwaardigheid. Dat betekent dat
ieders inbreng even belangrijk is en we
samen de school zijn. In deze snel
veranderende wereld willen wij de
kinderen naast het aanbieden van
voldoende kennis en vaardigheden
ook opleiden tot wereldburgers, zodat
zij een stevige identiteit ontwikkelen,
nieuwsgierig zijn naar de ander en
zich inzetten voor een duurzame en
inclusieve samenleving. Interesse
gekregen? Wij ontmoeten je graag!

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

iemand met sterke didactische
skills om een klas met 3
jaargroepen les te kunnen geven
Iemand met hart voor het
openbaar onderwijs
een LIO-er met een open en
lerende houding

Wij zoeken 

LIO  groep 6/7/8
do & vr 

Vragen en reacties 
 Nicole de Braal 
0226-352410
directie@akkeropmeer.nl

een teamspeler
iemand die houdt van onderzoek
en innovatie 
toekomstgericht
communicatief vaardig
enthousiast

Jij bent 

Wij bieden 
Een leuke stageplek in een
professioneel team.
We werken toe naar een
kindcentrum in een nieuw gebouw.
Je krijgt de ruimte om je eigen
talenten te ontwikkelen en bij te
dragen aan de kwaliteit van goed
onderwijs. 

Na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

akkeropmeer.nl l stichtingallure.nl

Wij zijn een Vreedzame School
met een zeer veilig sociaal
klimaat
Iedere leerling wordt bij ons
gezien
Wij zetten ons in voor
kansengelijkheid.
Wij vormen een hecht team dat
schoolbreed met elkaar
samenwerkt

Onze parels

mailto:directie@akkeropmeer.nl


Wij zijn
OBS De Dubbele Punt, een kleine en
gezellige dorpsschool in het dorp
Aartswoud. Wij creëren een veilige
omgeving waarin iedereen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
Elk kind gaat met plezier naar school.
Wij zijn samen verantwoordelijk en
iedereen kan zichzelf ontwikkelen in
een rijke leeromgeving.  

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

een betrokken en professionele
LIO-er
iemand met goede didactische
vaardigheden en ervaring met
EDI/DIM
een LIO-er met een open en
lerende houding

Wij zoeken 

Vragen en reacties 
 Inge Kamerbeek
0229-582068
ingekamerbeek@obsddp.nl 

een communicatief vaardige
leerkracht
een uitstekende teamspeler, bij
wie samenwerking voorop staat.
enthousiast 
verantwoordelijk 
leergierig

Jij bent 

een leuke uitdagende baan
een omgeving waarin we elkaar
ondersteunen
een team waarin veel wordt
samengewerkt
na afloop van de  LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 

obsddp.nl l stichtingallure.nl

LIO  groep 5/6
hele week 



Wij zijn
OBS Geert Holle is de dorpsschool in
Berkhout met 160 leerlingen verdeeld
over 7 groepen. Op OBS Geert Holle
leert iedereen. Kinderen en
leerkrachten leren van en met elkaar.
De school is een ontmoetingsplek, een
mini-maatschappij. Wij betrekken de
leerlingen bij hun leerproces door met
heldere, betekenisvolle leerdoelen. Ze
maken gebruik van een werkagenda
en houden hun ontwikkeling bij op de
doelenbladen in hun portfolio. 

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

iemand met goede didactische
vaardigheden en ervaring met
EDI
een LIO-er met een open en
lerende houding
iemand die initiatief durft te
nemen en nieuwsgierig is

Wij zoeken 

LIO  groep 1/2 & 5/6
hele week mogelijk 

Vragen en reacties 
 Perin de Jong
0229-551357
directie@geertholle.nl 

communicatief vaardig
een teamspeler
enthousiast 
verantwoordelijk 
leergierig

Jij bent 

een leuke uitdagende stageplek
een omgeving waarin we elkaar
ondersteunen,
een hecht en professioneel team
waarin veel wordt samengewerkt.
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 

wij werken schoolbreed met KiVa
wij werken schoolbreed met Leskracht
wij werken aan onderwijsontwikkeling
in leerteams
wij zijn een Muzikale school

Onze parels 

geertholle.nl l stichtingallure.nl

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsycnNzS7LNWC0UjGoMDFPtkhMNDY1TjQyMrJMTrEyqDA0M0g1MktKNjOySLRIM_YSSU9NLSpRyMjPyUlVSEotys7ILy0BAB30Fq8&q=geert+holle+berkhout&rlz=1CAVARX_enNL961NL961&oq=geertholle&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199i512j0i13i512l3j0i8i13i30i625j69i59j5i10i44.5399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Wij zijn
OBS De Grosthuizerschool. Een kleine
dorpsschool met grote ambities. We
leren kinderen hoe de wereld om hen
heen werkt door het geven van
krachtig thematisch onderwijs. Onze
leerlingen worden op een fijne, kleine
school waar iedereen elkaar kent
voorbereid op het vervolgonderwijs.

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

enthousiasme 
collegialiteit 
betrokkenheid

Wij zoeken een LIO-er met

Vragen en reacties 
 Dennis de Bont 
0229-541273
directie@grosthuizerschool.nl

Leergierig
Een doorzetter
Verantwoordelijk

Jij bent 

een leuke afwisselende baan waarbij
je in de ochtend lesgeeft aan groep 1/2
en in de middag aan groep 1/2/3. 
een enthousiast, hulpvaardig en
professioneel team.
betrokken ouders
na afloop van de LIO-stage is instroom
bij Allure mogelijk

Wij bieden 

thematisch onderwijs
lesgeven middels krachtige instructies.
een kleine dorpsschool voor grote
dromen

Onze parels 

grosthuizerschool.nl l stichtingallure.nl

LIO  groep 1/2 (3)
dagen nog onbekend

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsycnNzS7LNWC0UjGoMDFPtkhMNDY1TjQyMrJMTrEyqDA0M0g1MktKNjOySLRIM_YSSU9NLSpRyMjPyUlVSEotys7ILy0BAB30Fq8&q=geert+holle+berkhout&rlz=1CAVARX_enNL961NL961&oq=geertholle&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199i512j0i13i512l3j0i8i13i30i625j69i59j5i10i44.5399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Wij zijn
OBS De Ieveling in Avenhorn. Het is een
plek waar dromen uitkomen. Niet
alleen van leerlingen maar ook van
medewerkers. Ons team is jong en
dynamisch en heeft samenwerking
hoog in het vaandel staan. Wij
hechten aan een goede sfeer en
verbinding, wat terug te zien is in het
contact met kinderen, ouders en
teamleden onderling. 
Vanaf het schooljaar 2021 - 2022 zijn
wij gestart in het nieuwe kindcentrum
de Droomgaard: een fantastisch
mooie plek aan de rand van het park.
Het gebouw heeft bijzondere
faciliteiten zoals verschillende ateliers
(o.a. koken, muziek, wetenschap en
techniek) en een prachtige
buitenomgeving.

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

Wij zoeken 
een enthousiaste en betrokken
LIO-er die veel waarde hecht aan
de verbinding tussen kinderen,
ouders en het team.

LIO 2 x bovenbouw di & vr / ma & vr
        1 x onder/middenbouw ma, di & wo

Vragen en reacties 
Liesbeth Bruin / Marion Ursem 
0229-343500
directie@obsieveling.nl 

enthousiast en positief ingesteld
doelgericht en reflectief
'eager' om te leren en
ontwikkelen

Jij bent 

een leuke en uitdagende
stageplek in de
onder/middenbouw of
bovenbouw.
een enthousiast, hulpvaardig en
professioneel team
betrokken ouders
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 

thematisch onderwijs
lesgeven middels krachtige instructies.
een school voor grote dromen

Onze parels 

obsieveling.nl l stichtingallure.nl

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsycnNzS7LNWC0UjGoMDFPtkhMNDY1TjQyMrJMTrEyqDA0M0g1MktKNjOySLRIM_YSSU9NLSpRyMjPyUlVSEotys7ILy0BAB30Fq8&q=geert+holle+berkhout&rlz=1CAVARX_enNL961NL961&oq=geertholle&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199i512j0i13i512l3j0i8i13i30i625j69i59j5i10i44.5399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Wij zijn
OBS De Kelderswerf, een school met
192 leerlingen in Obdam, een school
die een sterke samenwerking tussen
kind, ouder en school neerzet,
uitgaande van ieders expertise. Waar
respect, deskundigheid, samenwerking
en betrokkenheid hoog in het vaandel
staan. We richten ons op het aanleren
van een goede basiskennis en
vaardigheden, gecombineerd met
onderzoekend en ontdekkend leren

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

een student met een open en
lerende houding
een betrokken en professionele
LIO'er
een student met passie voor
het kleuteronderwijs
iemand die initiatief durft te
nemen en nieuwsgierig is

Wij zoeken 

LIO  1 x groep 1/2 di t/m do 
           1x  groep 4, 5 of 6 do & vr

Vragen en reacties 
Marjan Bronckers 
0226-4519967
directie@kelderswerf.nl 

geïnteresseerd en nieuwsgierig
een teamspeler
leergierig
verantwoordelijk
Iemand die in oplossingen denkt

Jij bent 

een leuke, leerzame en
uitdagende stageplaats
een professioneel en hecht team,
waarin we nauw met elkaar
samenwerken
een plek in het leerteam waarin
je meedenkt, onderzoekt en
ontwerpt 
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 
ouderbetrokkenheid
goede zicht op ontwikkeling door een
structurele analyse cyclus 
IPC
we zijn professionele leergemeen-
schap die gericht is op structurele
ontwikkeling van alle betrokkenen.

Onze parels 

kelderswerf.nl l stichtingallure.nl

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsycnNzS7LNWC0UjGoMDFPtkhMNDY1TjQyMrJMTrEyqDA0M0g1MktKNjOySLRIM_YSSU9NLSpRyMjPyUlVSEotys7ILy0BAB30Fq8&q=geert+holle+berkhout&rlz=1CAVARX_enNL961NL961&oq=geertholle&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199i512j0i13i512l3j0i8i13i30i625j69i59j5i10i44.5399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Wij zijn
OBS De Koet in Midwoud is een school
waar ieder kind zich kan ontwikkelen
tot Wereldburger in West-Friesland.
Verwondering is één van onze
kernwaarden. 

De school heeft ruim 200 leerlingen.
We starten in het nieuwe schooljaar
zeer waarschijnlijk met 3 groepen 1/2.

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

een open en lerende houding
betrokkenheid
iemand die denkt in
mogelijkheden

Wij zoeken 

LIO groep 1/2 wo, do & vr
andere dagen zijn bespreekbaar

Vragen en reacties
Simone Druif
0229-201528
directie@obsdekoet.nl 

enthousiast
leergierig
reflectief ingesteld

Jij bent 

een interessante en leuke
stageplek bij groep 1-2
een team waarin we een open
luisterhouding hebben
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 
verbinding houden/maken tussen de 3
kleutergroepen. Waar kun je elkaar
versterken en ondersteunen?
overgang naar het format 'spelend
leren' in groep 3.
in overleg kan ook de inzet van EDI in
het kleuteronderwijs worden
onderzocht.Welke handvatten zijn er
om dit goed vorm te geven

Onze focus
 

obsdekoet.nl l stichtingallure.nl



Wij zijn
OBS De Kraaienboom in Benningbroek
is een kleine en gezellige dorpsschool
in een prachtig, modern
schoolgebouw. Wij creëren een veilige
omgeving waarin iedereen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
Elk kind gaat met plezier naar school,
wij zijn samen verantwoordelijk en
iedereen kan zichzelf ontwikkelen in
een rijke leeromgeving.

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

een betrokken en professionele
LIO-er
iemand met goede
didactische vaardigheden en
ervaring met EDI/DIM
een LIO-er met een open en
lerende houding

Wij zoeken 

LIO groep 7/8
ma, di & vr

Vragen en reacties
Inge Kamerbeek
0229-591408
directie@kraaienboom.nl 

communicatief vaardig
een teamspeler, bij wie
samenwerking voorop staat.
enthousiast 
verantwoordelijk en leergierig

Jij bent 

een leuke uitdagende stageplek
een omgeving waarin we elkaar
ondersteunen
een team waarin veel wordt
samengewerkt
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 
Hoe kunnen wij ons aanbod van
wereldoriëntatie verbeteren?
Hoe kunnen we de signalering voor
sociaal emotionele welbevinden
optimaliseren?

Eventuele onderzoeksvraag
 

kraaienboom.nl l stichtingallure.nl



Wij zijn
de leerlingen, ouders/verzorgers en
het team van OBS De Speelwagen. Wij
bieden onze leerlingen uitdagend en
stimulerend onderwijs. Hierdoor krijgen
zij ruimte om te groeien.
De Speelwagen is gevestigd in
Wognum. 

Wij zijn 1 van de 15 scholen van
Stichting Allure, een democratische
organisatie, voor het beste onderwijs
in West-Friesland.

een LIO-er met een open en
lerende houding
een betrokken en professionele
LIO-er
iemand met goede
didactische vaardigheden en
ervaring met EDI 

Wij zoeken 

LIO groep 8
ma t/m vr

Vragen en reacties
Eva Damen 
0229-571837
directie@speelwagen.nl 

een teamspeler
enthousiast 
verantwoordelijk 
leergierig
communicatief vaardig

Jij bent 

een leuke uitdagende stageplek, 
een omgeving waarin we elkaar
ondersteunen,
een team waarin veel wordt
samengewerkt.
een plek in het leerteam waarin
je meedenkt, onderzoekt en
ontwerpt 
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 

organisatiestructuur: Leerteams, breed
mt, (zorg)bordsessie
kindbelang; de behoefte van leerlingen
staat voorop (sociaal en leerstof), elk
kind wordt gezien
thematisch werken
rekenonderwijs
hardwerkend, leergierig team dat zich
steeds verder wil ontwikkelen om het
onderwijs te verbeteren

Onze parels 
 

speelwagen.nl l stichtingallure.nl



Wij zijn
OBS De Vijzel, een kleine dorpsschool
in Hauwert. Bij ons op school staan we voor
kwalitatief goed onderwijs voor alle
kinderen. In de ochtend werken we aan de
kernvakken lezen, schrijven en rekenen. In
de middag werken we aan vakoverstijgende
thema’s en zetten we onderzoekend leren in.
We maken afwisselend gebruik van digitale
middelen, diverse materialen en onze
prachtige natuurspeeltuin.

Wij zijn 1 van de 15 scholen van Stichting
Allure, een democratische organisatie, voor
het beste onderwijs in West-Friesland.

een betrokken en professionele
LIO-er
iemand met een open en
lerende houding 
iemand met affiniteit voor
combinatiegroepen

Wij zoeken 

LIO groep 4/5/6 
do & vr

Vragen en reacties
Karen Oosterling
0229- 201535
directie@obsdevijzel.nl 

een collega met goede
didactische vaardigheden
enthousiast en positief ingesteld
doelgericht en reflectief

Jij bent 

een uitdagende stageplek in een
omgeving waar we van en met
elkaar leren
na afloop van de LIO-stage is
instroom bij Allure mogelijk

Wij bieden 
we zijn bezig met het borgen van onze
instructievaardigheden vanuit EDI
alle kinderen krijgen les in
moestuinieren
we werken in de middag thematisch en
zetten daarbij onderzoekend leren in
we werken in leerteams en vormen met
ons team een PLG

Onze parels 
 

obsdevijzel.nl l stichtingallure.nl


