
 
   
 

VACATURE MONTESSORISCHOOL LANDSMEER 
 

Gegevens school Bestuur: Esprit Scholen 
Montessorischool Landsmeer 
Burgemeester Postweg Montessorischool Landsmeer 
Burgemeesterpostweg 88 
1121JC Landsmeer 
020-4823353 
Contactpersoon: Mw. B. v.d. Plas, directeur 
b.vanderplas@msl.espritscholen.nl 

Voorkeur   X      Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 
o alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
o alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 
o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

De Montessorischool Landsmeer is een unieke, eigentijdse Montessorischool met 
een enthousiast, gedreven en hecht team! We hebben circa 230 leerlingen 
verdeeld over 9 groepen ( 3 onder-, 3 midden- en 3 bovenbouw). Met elkaar 
zorgen we voor goed onderwijs en er wordt daarom ook veel samengewerkt.  
 
Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig en 
gezien voelen. Wij vinden de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling net zo 
belangrijk als het cognitieve leren.   
 
De school heeft vakleerkrachten voor gym, muziek en Engels. Daarnaast hebben 
we zeer betrokken en actieve ouders. Dit zorgt ervoor dat er ook schaaklessen,  
EHBO-lessen en andere gastlessen worden gegeven en dat er een goed lopende 
schoolbibliotheek is. 
 
De school is een echte dorpsschool en ligt vlakbij het prachtige natuurgebied ’t 
Twiske en tegelijkertijd op slechts een steenworp afstand van Amsterdam. Zowel 
met het OV als met de fiets ben je maar 15 minuten onderweg vanaf het Centraal 
Station. Daarnaast is parkeren naast de school altijd gratis. 

Beschrijving groep We hebben een vacature in een onderbouw- of middenbouw. 
 
De onderbouwgroep is een combinatie groep van 1 en 2. Aan de start van het 
schooljaar zitten er circa 20 kinderen in de klas. In de loop van het schooljaar 
komen er 4-jarigen bij. We lopen vol tot maximaal 26 kinderen.  
 
De middenbouwgroep is een combinatiegroep van 3, 4 en 5. Er zitten circa 28 
kinderen in de klas 

Profiel LIO-student Wij zoeken een enthousiaste en stressbestendige LIO-student die zich heeft 
verdiept of wil verdiepen in het montessorigedachtengoed. Je bent op de hoogte 
van de moderne onderwijsontwikkelingen en gebruikt die als aanvulling bij het 
montessorionderwijs. Je schept een veilig onderwijsklimaat waarin kinderen zich 
gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Je kunt goed samenwerken en ziet ook de 
meerwaarde van werken in teamverband. Je kunt omgaan met feedback en op 
jezelf reflecteren als professional. 

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



 
   
 

Begeleiding vanuit de 
Opleidingsschool 

Op school is er een Opleider in School. Daarnaast word je gekoppeld aan een 
collega in je bouw voor dagelijkse vragen. Op bestuursniveau zijn er bijeenkomsten 
voor stagiaires en is er een coördinator/begeleider voor alle stagiaires van Esprit.  

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. 

  

 
 
 
 


