Vacature
Doen waar je goed in bent

Montessori leerkracht L10
onderbouw - middenbouw
0,6 - 0,8 fte (tijdelijk met uitzicht op vast)
per 1 augustus 2019
Voor 3 á 4 dagen in de week zoeken we een
enthousiaste Montessori-leerkracht.
Het gaat om een onderbouw of middenbouwklas, waarin in de onderbouw, bij de start van
het schooljaar, 15 leerlingen zitten en die gedurende het schooljaar zal uitgroeien tot een
klas met 25 kinderen/ waarin 27 leerlingen
zitten. In de middenbouw zitten ongeveer 27
leerlingen.
Onze school
De 7e Montessorischool is een dynamische
school met 50 gedreven teamleden en 520
leergierige, unieke leerlingen. Met overtuiging
en kennis van zaken werken wij hard om
goed, eigentijds Montessori onderwijs te verzorgen. We zijn ambitieus en leren elke dag
van en met elkaar.
Wij zijn trots op ons onderwijsproces en zijn
een school met een positief pedagogisch klimaat. Ook de ondersteuningsstructuur op de
7e Montessorischool is goed op orde.
Ontwikkeling
De 7e Montessorischool combineert het
goede met het goede: De pedagogische
grondhouding van Montessori is voelbaar als
je binnenloopt. We zijn volop in ontwikkeling
om te blijven zorgen dat we de zone van de
naaste ontwikkeling van de kinderen in beeld
hebben en houden. Autonomie vinden we belangrijk en natuurlijk de vrijheid in gebondenheid.

De ontwikkeling van teamleden slaan we niet
over. Je krijgt hier, als je eenmaal bent geland natuurlijk, veel ruimte voor.

Jouw profiel
• Jij bent nieuwsgierig en wilt graag nieuwe
dingen leren.
• Je bent pedagogisch sterk.
• Je hebt een proactieve houding.
Wij bieden
Een uitdagende baan in een hecht en stevig
team.
Begeleiding van betrokken collega’s.
Intervisie in een netwerk van professionals.
Functie-eisen
• Afgeronde PABO-opleiding.
• Montessori-aantekening of bereid deze
te halen
• Ervaring binnen Montessori-land is een
pré
• Ervaring Parnassys
Solliciteren
Heb jij interesse in deze functie? Stuur dan
zo spoedig als mogelijk je motivatie en CV
naar Eva Meilof via eva.meilof@7emontessori.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met
Eva Meilof via 020-6836646.
Je kunt ook alvast een kijkje op onze website
nemen.

