Groep 6 LIO
Vlaardingen, 08-12-2017
Beste ouder(s) en verzorger(s) van groep 6,
Hierbij wil ik u informeren over de LIO van juf Renske Oosthoek.
Als een student in het 4e jaar van de PABO zit en de opleiding tot dan toe met goed gevolg
doorlopen heeft, mag de student zich “Leerkracht in opleiding” (LIO) noemen. Bij deze fase van de
opleiding hoort het doen van een onderzoek en het doorlopen van een LIO stage.
Het onderzoek
Het onderzoek wordt op school uitgevoerd, waarna de LIO student de school aanbevelingen geeft.
Het onderwerp van het onderzoek kan heel divers zijn, bijv. rondom woordenschat, gedrag of
passend onderwijs en wordt in overleg met de school gekozen.
De LIO stage
De student heeft uiteraard eerder stage gelopen tijdens de andere PABO jaren, waarbij het lesgeven
in de praktijk gebracht is. Vaak bestaat een gewone stage uit één dag in de week voor een groep
onder begeleiding van een mentor.
Tijdens de LIO stage is het echter de bedoeling dat de student zo veel mogelijk zelfstandig voor de
groep staat om zo veel mogelijk praktijkervaring op te doen. De LIO student wordt daarbij op de
achtergrond begeleid door de mentor. De mentor blijft namelijk eindverantwoordelijke voor de
groep. De LIO overlegt bijv. met de mentor over de aanpak van de lessen en de voortgang van de
ontwikkeling van de leerlingen, maar voert de lessen zelfstandig uit.
Vanaf 5 februari 2018 t/m 12 juli 2018 zal Renske Oosthoek haar LIO-stage in groep 6 gaan
uitvoeren. Dat betekent dat de leerlingen een paar dagen per week juf Renske als leerkracht in de
groep krijgen. We zullen u t.z.t. informeren welke dagen dat zullen zijn.
Informeren
We vinden het belangrijk u vroegtijdig te informeren. Vorig jaar heeft de groep van uw kind ook met
een LIO stagiaire gewerkt. Dit was ten tijde dat juf Anje Kadijk vanwege ziekte afwezig was.
We zijn ons er van bewust dat de begeleiding van een LIO stagiair essentieel is. Renske Oosthoek
heeft in het verleden al eerder stage bij ons gelopen en we kennen haar als gedreven en betrokken
student. Pedagogisch, didactisch en organisatorisch heeft Renske het in huis om goed te
functioneren in groep 6. Wij hebben daar alle vertrouwen in. Renske zal vanaf december alvast 1
dag per week (vrijdag) gaan meelopen in groep 6, zodat zij kan zien hoe wij werken in de groep en
de kinderen en u haar alvast kunnen leren kennen.
Juf Saskia Lourens en juf Janneke Coopmans blijven eindverantwoordelijk voor de groep, juf Saskia
is tevens de mentor van juf Renske.
Extra ondersteuning:
Met een tweede paar handen erbij in december (1 dag per week) en ten tijde van de LIO (1-2 dagen
per week) zal de beschikbare tijd ten gunste van de kinderen zijn. Zo kunnen we kinderen die wat
extra’s kunnen gebruiken ondersteuning bieden. Deze ondersteuning komt ten goede aan de
kinderen van groep 6 maar ook aan kinderen uit andere groepen van de bovenbouw.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Susanne Snoeij
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