
LIO Vacature  2022-2023

Gegevens school

Bestuur: STWT
School: 7e Montessorischool
Adres: Nachtwachtlaan 35
Telefoon: 020-6836646
Contactpersoon: Eva Meilof en Cindy Wolthuis
Mailadres: eva.meilof@7emontessorischool en
cindy.wolthuis@7emontessorischool

Voorkeur ⬜ maakt niet uit

Beschrijving school
(profiel, visie)

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs!

In een dynamische wijk van Amsterdam Nieuw-West staat een moderne
montessorischool. De 7e Montessorischool werkt vanuit overtuiging en
kennis van zaken met de wil om het anders doen en durf om buiten de
gebaande paden te denken.

Op onze school is iedereen verantwoordelijk voor het proces, hechten we
veel waarde aan de verbondenheid in de omgang met elkaar en
stimuleren we verwondering over de wereld. De pedagogiek heeft dan
ook een belangrijke plek binnen onze school. We werken in heterogene
groepen, vanuit het materiaal en ontwikkelen ons richting de triband
verantwoording. We zijn ambitieus en leren iedere dag van en met elkaar.
Kortom: Wij zijn trots op ons onderwijsproces en onze kinderen.

Hierom zoeken wij een lio’er die kinderen helpt te worden wie ze zijn en
elke dag het beste uit hen wil halen.
Ben jij iemand die niet denkt dat Citoscores leidend zijn voor de
ontwikkeling van kinderen? Durf jij buiten de lijntjes te kleuren? Zijn
methodes voor jou niet bepalend en heb je vertrouwen in het eigen
kunnen van de kinderen?
Kortom, ben jij een ambitieuze lio’er die mee wil bouwen aan een onze
montessorischool? Dan willen we graag dat je onderdeel wordt van ons
team!

Beschrijving groep De groep (bij meerdere LIO plekken in dezelfde bouw, geef het aantal
aan. NB. iPabo hanteert een quotum: Per school mag 1 LIO-student
geplaatst worden).

⬜ Onderbouw, aantal vacatures:  maximaal 3



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

● Jij hebt affiniteit met Montessorionderwijs. Of, liever nog,
ervaring in het Montessorionderwijs

● Jij hebt op je opleiding de benodigde punten behaald om te
kunnen starten aan je LIO stage

● Jij bent nieuwsgierig en wilt graag nieuwe dingen leren
● Je wilt werken op de leukste school van Amsterdam

Vergoeding X     Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).


