
Gegevens school Bestuur:  OOadA
School:   1e Montessorischool de Wielewaal
Adres:     Corellistraat 1
Telefoon: 020-6736193
Contactpersoon: S. van der Meulen

Voorkeur Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beide reageren.

Beschrijving school
(profiel, visie)

De 1e Montessorischool is een openbare school in
Amsterdam Zuid. Wij hebben ongeveer 235 leerlingen,
verdeeld over 11 groepen, waarvan 3 onderbouw-, 4
middenbouw- en 4 bovenbouwgroepen.
Ons enthousiaste team bestaat uit 25 leden.
Wil je een sneak preview van ons, kijk dan op de
website.
Natuurlijk ben je ook welkom voor een
kennismakingsgesprek en geven wij jou graag verdere
informatie over onze school.
Ben je geïnteresseerd neem dan vooral contact op met
Monique van Ark, onze stagecoördinator.
m.vanark@eerstemontessori.nl

Beschrijving groep Wij hebben nog plek voor een LIO-stagiaire in een
bovenbouwgroep (leerlingen uit gr 6 en 7 en 8 in één
klas).

Profiel LIO-student Onze leerlingen willen graag een leerkracht die humor
heeft en hen persoonlijk kent. Zij zoeken iemand die
prettig contact maakt en waarbij zij zich thuis voelen en
die hen iets nieuws leert en nieuwsgierig houdt.



Wij verwachten van jou een professionele houding, wij
zien jou als volledig lid van ons team en dat betekent dat
je ook aan alle schoolbrede zaken mee wilt werken.

Wij zoeken jou!
● Je bent een enthousiaste student
● Je wilt met ons jouw ideeën over onderwijs delen.
● Je zet je in om, samen met je mentor en het team

te blijven werken aan het steeds mooier en beter
maken van ons onderwijsaanbod.

● Je hebt affiniteit met montessori onderwijs
● Je helpt graag mee in de klas
● Je bent flexibel en toont initiatief

Begeleiding vanuit de
Opleidingsschool

Wij bieden jou:
● een prachtige school met leuke kinderen en

ouders op een fantastische locatie
● goede begeleiding
● optimale leerervaring
● een collegiaal, gezellig, behulpzaam en

professioneel team
● ruimte om deel te nemen aan onze

teamactiviteiten en scholing
● naast begeleiding door de vaste groepsleerkracht

(mentor) bieden wij gezamenlijke begeleiding voor
alle LIO- en andere stagiaires


