
  

LIO Vacature groep ½ Montessori afdeling PJ Troelstraschool 2022-
2023 

Gegevens 
school 

Bestuur: STWT Stichting Westelijke Tuinsteden 
School: Pieter Jelles Troelstraschool 
Adres: Dr H Colijnstraat 78 
Telefoon: 020 613 52 96 
Contactpersoon: Muus Visser 
Sollicitatie mailen naar: m.visser@troelstraschool.nl 

Voorkeur o Pabo HvA/UPvA  en iPabo studenten kunnen allen reageren1. 

Beschrijving 
school (profiel, 
visie) 

 
Je gaat stagelopen in een prachtig nieuw schoolgebouw. We zijn een 
Kunstmagneetschool wat betekent dat er binnen het lesprogramma veel aandacht is 
voor kunst en cultuur. We zijn een school met een regulier gedeelte en een 
Montessori deel. Wat ook leuk om te noemen is dat er in elke groep Mindfulness 
gegeven wordt.  
 
Montessoriafdeling 
Het Montessori-onderwijs is individueel onderwijs. Ieder kind kiest zijn eigen werk 
en werkt daar zelfstandig aan. Een belangrijk uitgangspunt is: Een eenmaal gekozen 
opdracht wordt afgemaakt en het materiaal wordt door het kind zelf opgeruimd. 
Daardoor kan een kind nooit “zo maar” iets pakken. 
Elk kind mag de ontdekkingen doen op het moment dat het er zelf aan toe is. Het 
hoeft niet te wachten op kinderen die iets nog niet kunnen en het hoeft niet mee te 
doen met lessen waaraan ze nog niet toe zijn. 
In het Montessorionderwijs krijgt het kind de kans te leren op eigen tempo met 
individuele tempoversnellingen. 
 
Groepen Montessori 
De kinderen werken in heterogene groepen, dat wil zeggen, met meerdere leerjaren 
bij elkaar. 
De onderbouw bestaat uit kinderen van 4 t/m 6 jaar (groep 1 en 2). 
De middenbouw bestaat uit kinderen van 6 t/m 9 jaar (groep 3, 4 en 5). 
De bovenbouw bestaat uit kinderen van 9 t/m 12 jaar (groep 6, 7 en 8). 

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



  Een kind is in de groep altijd een schooljaar de jongste en een keer de oudste. Het 
leert daardoor om te gaan met kinderen van verschillende leeftijden. 
 
Je wordt begeleid en werkt samen met je mentor. De opleider in school beoordeelt 
je. Hij is ook werkzaam op de Pieter Jelles Troelstraschool waardoor je makkelijk bij 
hem terecht kunt met al je vragen. De Pieter Jelles Troelstraschool is een grote en 
dynamische school waar veel gebeurt en waar hard wordt gewerkt. Het heeft de 
sfeer van een kleine school door het warme team. De kans is groot dat je na het 
lopen van je betaalde LIO een aanbod voor een baan krijgt. 
We nodigen je van harte uit om te komen solliciteren en zien je brief graag 
tegemoet. 

Beschrijving 
groep 

Het gaat om een groep 1/2 van de Montessori afdeling met tussen de 15-20 
leerlingen. Je gaat stagelopen bij juf Wieke. Een zeer ervaren juf en mentor die de 
klas goed georganiseerd heeft. Ze is een zeer goede mentor waar je een fantastisch 
leerproces door zult maken. Echt een goede pek met zeer goede begeleiding.  

Profiel LIO-
student 

We zijn op zoek naar een stagiaire/aanstaande college die: 
• een professionele instelling heeft: hard werkend, zelfstandig en reflectief 
• een goede band kan opbouwen met kinderen 
• plezier heeft in het werken met kinderen 
• graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en de 

school 
• We zoeken ook een student die er voor open staat om 3 dagen op school 

aanwezig te zijn (je krijgt dan ook drie dagen betaald uiteraard). Je staat dan 
in de eerste periode tot aan de herfst dubbel voor de groep en na de herfst 2 
dagen zelfstandig ende 3de dag dubbel. 

 
Wij bieden: 

• een mentor die je goed en planmatig begeleidt 
• ruimte om je te ontwikkelen: af en toe vallen en dan weer opstaan 
• een betaalde LIO plek 
• deelname aan alle studiedagen en workshops (zelf uit te kiezen) 

georganiseerd vanuit de Stichting Westelijke Tuinsteden 
• een opleider in de school die werkzaam is op de PJ Troelstraschool waar je 

altijd terecht kunt. 
• Grote kans op een baan na afloop van je LIO periode waardoor je een 

vliegende start hebt als je straks je eigen groep hebt op de PJ 
Troelstraschool 

Vergoeding  

 

o Onbetaalde LIO (stageovereenkomst).  
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris leerkracht. 

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

 

 



  

 


