
Vacature  MKC Zeeburgereiland

Gegevens school Bestuur: STAIJ
School: MKC Zeeburgereiland
Adres: Faas Wilkesstraat 451
Plaats: Amsterdam
Telefoon: 020 3039559
Contactpersoon: Merel van Lier

Voorkeur X     Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren .1

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,
onderzoeksonderwerp)

Het MKC (Montessori KindCentrum) Zeeburgereiland is een jonge school
die volop bouwt aan ontwikkeling. We zijn volop met elkaar het aanbod
aan het uitdenken en de school is in beweging. Het pedagogisch klimaat,
zowel tussen leerlingen als leerkrachten wordt geprezen, het MKC wordt
vaak als een warm bad ervaren.

Onze ambitie en kernwaarden: inspirerend, avontuurlijk, diversiteit en
harmonie. Deze 4 waarden zijn belangrijk voor onze keuzes. We zijn een
montessorischool (in ontwikkeling) waarbij de aandacht eerst gaat naar
een goed pedagogisch klimaat waar het kind zich gezien en gehoord
voelt. Ons team kent veel startende leerkrachten en de ontwikkelingen
gaan op een rustig tempo.
We zijn o.a. bezig met het handschriftonderwijs en EDI. Een LIO student
kan samen met ons het onderwijs vormgeven en uitdenken, ieder vanuit
zijn/haar eigen rol en expertise. Dit is een mooie leerzame ervaring.

Beschrijving groep Momenteel kunnen we ruimte creëren voor een LIO- student in de
middenbouw (groep ¾), tussenbouw (⅚) en bovenbouw (⅞ ). Afhankelijk
van onze formatieruimte plaatsen we de LIO-student in één van deze
bouwen.
Onze populatie is gemengd en dat maakt het qua aanbod sowieso
interessant voor een LIO-stagiair om bij ons te werken.

Begeleiding door de
school

De student wordt  begeleid door de leerkracht, participeert in de
inhoudelijke werkgroepen. Daarnaast is de adjunct directeur extra vrij
geroosterd om startende collega’s te begeleiden. De LIO student draait
mee in de cyclus van lesbezoek, start- en functioneringsgesprek. De LIO is
onderdeel van het team, maar met de ruimte om te leren.
We vinden het belang van het succesvol afronden van de studie
belangrijk en zullen als het nodig is, ook faciliteren in tijd en extra
begeleiding.

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



Profiel LIO-student Een student die het in zich heeft om op te treden als gelijkwaardige
gesprekspartner tijdens de inhoudelijke overleggen die gaan over de
opbouw en het verder ontwikkelen van de school. Een student met een
pioniersgeest die zelfstandig is en om hulp durft te vragen.  Een student
die dit als een uitdaging ziet en ook zelf iets durft in te brengen. We leren
van elkaar.

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

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


