
  

Vacature   

Gegevens school Bestuur: MVH 
School: 1e Montessorischool en Montessorischool Floriande 
Adres:  
Plaats: Hoofddorp 
Telefoon: 023-5619792 
Mailadres: ib-monique@mailmvh.nl 
Contactpersoon: Monique Palmen (opleider in school) 
 

Voorkeur o Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 

X     Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
X     Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 
o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 

(profiel, visie) 

Op onze scholen: 

- word je gastvrij ontvangen en gezien als aanstaande college, 

wordt er gewerkt vanuit de Montessorivisie en werk je mee aan 

de praktische uitvoering daarvan. Je leert hierdoor goed hoe een 

Montessorischool werkt. 

- word je meegenomen in alle facetten die betrekking hebben op 

het beroep van leerkracht zijn zoals: oudergesprekken voeren, 

verslagen maken, studiedagen meelopen, samenwerking met 

ouders. Je mag daar olv je mentor mee ‘oefenen’ zonder daar 

eindverantwoordelijk voor te zijn. 

- zijn we erkend als ‘Rots en Water’-school (sociaal/emotioneel 

programma) en kun je kennis hierover opdoen 

- zijn er veel gevarieerde onderwerpen waar je onderzoek naar 

kunt doen, zoals bijv: 

Ontwikkelrichting: Personeel; persoonsvorming  
Zorg en begeleiding;  

- In de onderbouw wordt gewerkt met de leerlijnen van Parnassys. Hoe 
kun je dit instrument inzetten bij oudergesprekken bij zorgleerlingen en 
evt ‘verlengers’. 

 
Ontwikkelrichting: Ouders Socialisatie 
Ouderbetrokkenheid 3.0; de gesprekscyclus:  

- wat zijn de succesfactoren voor een goede start in groep 1 voor de 
leerlingen 
- Wat hebben startende ouders nodig om zich veilig en welkom te 
voelen bij de start 

 
Ontwikkelrichting: Adaptief en innovatief;  
Spelling; taal actief 

 
1 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA opleidingsscholen.   



  - Hoe zorg je ervoor dat leerlingen naast spellingvaardig ook 
                spellingbewust worden 
Woordenschat; logo 3000 

- hoe zorg je voor taalrijke spelsituaties in de huishoek of bouwhoek om 
de taalvaardigheid van NT2 kinderen te bevorderen 

 
Ontwikkelrichting: Leren in samenhang;  
vakoverstijgende projecten 

- Hoogbegaafdheid; we hebben een Maatwerkgroep (1x per week). Hoe 
zorgen we voor meer verbinding tussen Maatwerkgroep en klas 

 
Ontwikkelrichting: Omgeving duurzaamheid waardevol voor de omgeving 
Socialisatie  
burgerschap 

- Welke verbindingen kunnen we leggen met de omgeving om leren op 
school te verbreden op het gebied van: Natuur, duurzaamheid, zorg 
 

Beschrijving groep Dit is een open vacature. De Lio-er mag zelf aangeven of hij/zij stage wil 

lopen in onder-, midden- of bovenbouw. Van daaruit bepalen wij als 

school bij wie en op welke vestiging de Lio-plek ingevuld wordt. 

We hebben plaats voor 2  Lio-ers 

Profiel LIO-student - Enthousiast voor het Montessori-onderwijs  

- Leergierig, bereid om te investeren, flexibel 

- Bereidheid tot prettige samenwerking 

Vergoeding  

 

o Onbetaalde LIO (stageovereenkomst).  
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris leerkracht. 

X     Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  
       Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 

 

 


