
   
 



   
 

VACATURE 
 

Gegevens school Bestuur: Esprit Scholen 
School: montessorischool de Eilanden 
Adres: Grote Bickersstraat 102 
Telefoon: 020 – 6209608 
Contactpersoon: Brigitta Hendriks, directeur  

Voorkeur o Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 

X      alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 

o alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 

o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 

(profiel, visie) 

  We zijn een montessorischool die in heterogene groepen werkt. We 
  spreken over   een onderbouw, groep 1 & 2, een middenbouw, groep 
  3,4 &5 en een bovenbouw,  groep 6,7 & 8. 
 

"Help mij het zelf te doen" is een belangrijk uitgangspunt voor ons 

onderwijs. 

 Wij willen op onze school een veilige omgeving creëren waar kinderen zich 

op hun eigen tempo en eigen niveau, maar met respect voor anderen, zo 

optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We voeden kinderen op tot 

zelfstandige volwassenen die eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid 

nemen voor hun plaats in de samenleving. Dit doen we door zoveel 

mogelijk te werken langs een doorgaande lijn gebruikmakend van de 

montessorimaterialen.  

Beschrijving groep  We bieden een LIO-plek aan in de onderbouw, groep 1 & 2 en ook in de 
bovenbouw, groep 6, 7 & 8. Dit zijn heterogene groepen, wat een 
belangrijk uitgangspunt is voor ons onderwijs.  

Profiel LIO-student  Er wordt individueel gewerkt door de kinderen en dat vraagt van de LIO-er 
het vermogen tot snel schakelen in de begeleiding van de kinderen in een 
groep. Daarnaast wordt er veelal gewerkt met montessorimateriaal, dus 
enige kennis van montessorionderwijs is zeer wenselijk.  

Begeleiding vanuit de 
Opleidingsschool 

Wij bieden de studenten een gedegen en intensieve begeleiding op onze 
school. Zowel de mentoren als de SchoolOpleiders zijn gediplomeerde en 
ervaren montessorileerkrachten.  
Dit betekent dat wij, zowel de mentoren als de SchoolOpleiders, naast de 
gebruikelijke leer- en/of coachingsgesprekken, ook tijd en aandacht zullen 
besteden aan het begeleiden van de studenten om hen te helpen om aan 
de nodige kennis en vaardigheden te komen op het gebied van 
montessorionderwijs. 

 
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. 

 

 

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


