Werken bij een montessoristichting!
Monton zoekt per 1 augustus 2018:
Monton is een stichting
voor algemeen bijzonder basisonderwijs.
De stichting heeft 11
montessorischolen die
zijn gelegen in Midden
en West Nederland.
Jaarlijks bezoeken bijna
1800 leerlingen een
Monton school. Ruim
160 leerkrachten zijn
werkzaam bij de
stichting.
Montessori onderwijs is
onderwijs van de 21e
eeuw. De scholen
werken volgens de visie
en missie van de
stichting en de
uitgangspunten van de
Nederlandse
Montessori vereniging.
Het stafbureau van
Monton is gevestigd in
Amersfoort.
Adres:
Amsterdamseweg 41A
3812 RP Amersfoort
033-3030269
www.monton.nl
info@monton.nl

http://www.montessori
arcade.nl

Een enthousiaste directeur
voor Montessorischool Arcade
(0,6 WTF)
Werkzaamheden
Wij zijn voor Arcade op zoek naar een directeur die onderwijskundig leiding kan geven
aan een gedreven, innoverend team in een groeischool in Leidsche Rijn (Utrecht). We
werken met een bijzonder dubbele groepenconcept, waarbij twee leerkrachten, in
samenwerking onderwijs geven aan een groep. Samenwerken is in dit team essentieel.
Werken vanuit montessorileerlijnen en -doelen is in het onderwijs op Arcade de basis.
De nieuwe directeur is een positieve duizendpoot maar bovenal een:
 goede manager: die werkprocessen en procedures begeleidt;
 goede gids die zoekt naar mogelijkheden en beslissingen neemt;
 goede coach die met een luisterend oor ruimte en vertrouwen geeft;
 gepassioneerd onderwijskundig leider met visie.
Kennis en vaardigheden
De kandidaat heeft ervaring als schoolleider en is gewend te werken vanuit
transparantie en vertrouwen. Hij/zij kan in een dynamische schoolomgeving overzicht
houden en straalt hart voor de school, de kinderen en de ouders uit. Onderwijs is een
bekend terrein voor hem/haar.
De nieuwe directeur
 is registerdirecteur PO;
 heeft kennis van en inzicht in organisatievraagstukken en ervaring met het doen
van onderzoek en het opstellen van schoolbreed
(financieel) beleid;
 gaat graag de samenwerking aan met de duo-directeur en met een zelfstandig
team;
 heeft een montessoridiploma of ruime ervaring en visie op vernieuwingsonderwijs;
 ziet integraal schoolleiderschap als een mooie uitdaging en loopt niet weg voor een
breed takenpakket.
Wij bieden:
 een school met een uitdagend dubbele groepenconcept;
 een prettige samenwerking met een gepassioneerde duo-directeur en een
enthousiast, professioneel team;
 samenwerking binnen een stichting met een montessorivisie en
-missie,
 ondersteuning vanuit het stafbureau van Monton;
 faciliteiten qua scholing en/of begeleiding;
 samenwerking en professionalisering met collega-directeuren binnen Monton.
Bent u de schoolleider die wij zoeken?
Dan ontvangen wij graag uw uitgebreide motivatie en actueel C.V. uiterlijk op 4 april
2018, bij voorkeur per mail. U kunt dit richten aan: Het College van Bestuur van
Stichting Monton, mw. C.E.J. Luycx via sollicitaties@monton.nl.
Een benoemingsadviescommissie is betrokken bij de sollicitatieprocedure. De eerste
gespreksronde vindt plaats op vrijdagmiddag 13 april a.s. De tweede ronde op
woensdagmiddag 25 april. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

