
Vacature Montessorischool Azalea 1&2, Innoord

Gegevens school Bestuur: Innoord
School: Montessorischool Azalea
Adres Azalea 1: Azaleastraat 19-21
Adres Azalea 2: Varenweg 2
Plaats: Amsterdam
Telefoon: 020-6341726
Contactpersoon: Beike van den Eeden

LiO-klas Onderbouw LIO
Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren

Beschrijving
school

Montessorischool Azalea is een groeischool met 2 locaties. Er
zijn 16 groepen verdeeld over twee locaties. Er wordt gewerkt
vanuit de visie van Maria Montessori.
Op onze school heerst een open en prettige werksfeer en je
wordt  ontvangen door een collegiaal en enthousiast team. De
school wil, samen met de ouders, het kind ondersteunen in de
ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. We dagen het
kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan
en bewuste keuzes te maken. In ons rustige schoolklimaat
voelen kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en gezien.
Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale
ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Kinderen
mogen binnen heldere grenzen zelf keuzes in hun werk maken
en eigen leerdoelen formuleren.

Onderzoek/
beroepsopdracht

Op Montessorischool Azalea kan onderzoek uitgevoerd worden
binnen de speerpunten van de school die beschreven in het
NPO-plan, tevens schoolplan. In overleg met de student wordt
gekeken waar de student affiniteit mee heeft en welke vraag
vanuit de school daaraan gekoppeld kan worden. Afhankelijk van
het thema wordt hier een begeleider vanuit de school aan
gekoppeld.



Beschrijving
groep

Onderbouwgroep 1/2, nog nader te bepalen.
Het betreft een heterogene groep die start rond de 20 leerlingen
en gedurende het jaar aangevuld wordt. Er heerst een fijne en
goede sfeer in de zes onderbouwgroepen. Kinderen zijn gewend
om zelfstandig te werken en zijn over het algemeen gemotiveerd
en enthousiast.
Bij de start sta je dubbel op de groep en zo werk je samen met je
duo collega toe naar twee dagen zelfstandig voor de groep.
Uitgaande van dat je vanaf de start één dag zelfstandig voor de
groep staat en de andere dag gedeeltelijk samen. Naast je
begeleider kun je als LIO voor al je vragen terecht bij de
stagecoördinator, de IB, directie en de collega’s in de bouw.

Profiel LIO-student We zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde student,
die gelukkig wordt van het kinderen echt willen zien.
Je bent open en positief ingesteld.
Je hebt affiniteit met montessorionderwijs; als je er nog geen
ervaring mee hebt is dat geen probleem.
In ruil voor je inzet en enthousiasme bieden we je een
gemotiveerd  team op een school met een prettige sfeer en leuke
kinderen en ouders. Als je meer wilt weten over de school, de
klas of deze vacature, mag  je altijd bellen, mailen of
langskomen!

Begeleiding
vanuit  de
Opleidingsschool

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders,
die  minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1
schoolopleider begeleidt mbv video-opnames).
Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een
kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en
schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan besproken,
de leerdoelen komen aan de orde  en er worden afspraken
rondom begeleiding en beoordeling gemaakt.
Tweemaal per jaar wordt er een LiO bijeenkomst georganiseerd
waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede
bijeenkomst in overleg met de LiO studenten wordt
vormgegeven.

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


