
  

Osdorpse Montessorischool STWT LIO Vacature  2022-2023 

Gegevens school Bestuur: STWT (Stichting Westelijke 

Tuinsteden) 

School: Osdorpse Montessorischool 

Adres: Hoekenes 59 Amsterdam 

Telefoon: 020 619 0914 

Contactpersoon: Roel Braeken/ 

Maaike de Jong 

Mailadres: directie@obs-oms.nl 

Voorkeur  HvA PABO  
 UPvA  
 iPabo  

 

 

Beschrijving school 

(profiel, visie) 

 
De Osdorpse Montessorischool werkt volgens de uitgangspunten van 
Maria Montessori. Wij gaan uit van individuele ontwikkeling en de 
mogelijkheden van het kind. We begeleiden de kinderen naar 
zelfstandigheid. De kinderen leren door zelf te ontdekken en te ervaren. 
Hierin is samenwerking, rekening houden met en respect hebben voor 
elkaar -ongeacht intelligentie en vaardigheden- erg belangrijk. 
Onze missie is dan ook: Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf doen, 
laat mij het zelf doen. 
 
Ben jij een aanstaande leerkracht met passie voor het vak? Wil jij zien 
hoe wij het Montessorionderwijs in de praktijk vormgeven en wil jij je 
daar verder in verdiepen en bekwamen? Bij ons kun je jezelf verder 
ontwikkelen en maak je onderdeel uit van een dynamisch team waarbij 
samenwerking en professionaliteit hoog in het vaandel staat. Je krijgt 
goede begeleiding van een ervaren mentor. 
 

Wij hebben een LIO plek beschikbaar in de onderbouw. 
 

Beschrijving groep  Onderbouw  
Vanuit de Montessori visie stimuleren we jonge kinderen bij het 
ontwikkelen van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  
Gedurende de dag werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kleuters; samenwerken, omgaan met afspraken, delen, op je beurt 
wachten, een ander kind helpen etc.  
Omdat Nederlands niet voor elk kind de eerste taal is, besteden we in de 
onderbouw veel aandacht aan taalontwikkeling en 
woordenschatuitbreiding.  
We bieden de kinderen een veilige en prettige onderwijsomgeving 
waarbij de leerkracht oog heeft voor de ontwikkelingsfase en de 
gevoelige periodes van elk kind. Waar de één nog behoefte heeft aan 
spel, wil de ander al leren lezen of sommetjes maken. Rekening houden 
met die verschillen is de kracht van het Montessorionderwijs. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stwt.nl%2Fnl%2Fscholen%2Fosdorpse-montessorischool%2F&psig=AOvVaw3s_q3iB1_7M3modXC3zQum&ust=1585823425619000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjMnuSCx-gCFQAAAAAdAAAAABAD


  

Profiel LIO-student De nieuwe LIO-collega die we zoeken:  
 

• Heeft affiniteit met Montessorionderwijs en wil zich hierin 
verder bekwamen. 

• Heeft op de opleiding de benodigde punten behaald om te 
kunnen starten aan de LIO stage. 

• Is nieuwsgierig, pro-actief en wil graag nieuwe dingen leren.   

• Wil graag werken op een dynamische school in Amsterdam 
Osdorp, een wijk in beweging! 

 

Stuur jouw motivatiebrief uiterlijk 31 mei naar:  

Roel Braeken : directie@obs-oms.nl 

En Anna Los (schoolopleider): a.los@stwt.nl  

 

Het streven is om voor de zomervakantie (in juni) gesprekken te voeren 

met de kandidaten. Daarvoor ontvang je t.z.t. een uitnodiging. 

 

Vergoeding  

 

 Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  
 

LIO-stage dagen in overleg. 

 

 


