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Natuur 

 
Cultuur 

 
 

Montessori   
 

Maakonderwijs 
 

 
 

Davinci 

De Regenboog is een kleine school (250 leerlingen) met modern en individueel gericht 
Montessori-onderwijs, waarbinnen kinderen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen en er 
ruimte is voor vernieuwing. Stagiaires en Lio studenten leveren al jaren een belangrijke bijdrage 
binnen die vernieuwing in samenwerking met de opleider in de school. De opleider is Velon 
gecertificeerd en ervaren beeldcoach. Voor komend jaar zijn er LIO 2 plekken in de Middenbouw.l 
Montessorischool de Regenboog 
Woudrichemstraat 5 
1107NE Amsterdam 
020-6972176 
Opleider in de school: Suzanne van Lier s.van.lier@askoscholen.nl 

mailto:s.van.lier@askoscholen.nl


Vacature    
Gegevens school  Bestuur: Asko   

School: 1e Kath. Montessorischool De Regenboog  
Adres:Woudrichemstraat 5   
Telefoon: 020-6972176  
Contactpersoon: R. Schimmel/ S. van Lier  
r.schimmel@askoscholen.nl; s.van.lier@askoscholen.nl   

Voorkeur   Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren. Voor UPvA 
studenten geldt dat we het op prijs stellen als het afstudeeronderzoek op 
onze school plaats vindt. Afstemming over het onderzoeksonderwerp is 
mogelijk.  

Beschrijving school 
(profiel, visie)  

De Regenboog staat voor modern en individueel gericht Montessori-
onderwijs, waarbinnen kinderen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontw
ikkelen en er ruimte is voor vernieuwing. 
In onze school werken kinderen, leerkrachten en ouders samen in een  
Veilige en prettige sfeer.  
De school telt circa 250 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. 
Wij bieden je een plek in ons hardwerkende, betrokken, evenwichtige en  
gezellige team. Een diverse populatie kinderen met grote ouderbetrokken-
heid. De laatste jaren wordt  de buitenruimte steeds meer betrokken bgij 
het onderwijs voor alle bouwen. 
De schoolopleider is een ervaren beeldcoach en gebruikt deze  
methodiek ook voor de studenten. Een prettig gebouw en makkelijk 
bereikbaar met het OV en gratis ruime parkeergelenheid.  
Voor meer informatie zie www.regenboogamsterdam.net  
   

Beschrijving groep  In overleg met student en school is er een mogelijkheid in twee van de drie 
middenbouwklassen. De middenbouwklassen hebben ongeveer 25-30 
leerlingen.  

Profiel LIO-student  Affiniteit met het Montessorionderwijs, 
eigen initiatief wordt gewaardeerd, samenwerken met 
de andere teamleden, ouders en kinderen is belangrijk.  
  

Vergoeding   
  

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