Werken bij een montessoristichting!
Monton zoekt

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.
Montessorionderwijs 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
Montessorischool Rhenen
Lijsterberg 113
3911 DJ Rhenen
www.montessori-rhenen.nl

Een enthousiaste en deskundige Intern Begeleider
voor Montessorischool Rhenen.
Werkzaamheden
Wij zijn voor Montessorischool Rhenen op zoek naar een intern begeleider*die,
in samenwerking met de directeur, het opbrengstgericht en vernieuwend
werken binnen deze montessorischool verder vorm wil geven. Als
groepsleerkracht sta je voor het opbouwen en behouden van een goed
pedagogisch klimaat en zie je ouders als partners. Als intern begeleider heb je
ervaring met het inrichten en monitoren van de kwaliteitszorg en is het werken
vanuit een heldere schoolambitie voor jou een welkome uitdaging.
*Het betreft een combinatiefunctie van 0,6 fte groepsleerkracht en 0,2-0,4 fte
intern begeleider. Er kan ook op de afzonderlijke functies worden gesolliciteerd.
Wij zoeken:
Een persoonlijkheid met belangstelling voor modern Montessori onderwijs.
Je hebt ambitie om samen met ons verder te bouwen aan een school die die
het leren van kinderen en leerkrachten hoog in het vaandel heeft staan. Je kunt
goed omgaan met feedback, relativeren en op jezelf reflecteren. Je ziet de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en samenwerken als de basis van je
werk.
Je bent een positieve duizendpoot met humor en bovenal een:
 procesbegeleider, die werkprocessen en procedures begeleidt;
 goede gids, die zoekt naar nieuwe wegen en een richting adviseert;
 goede coach, die met een luisterend oor eigenaarschap stimuleert en
doelgerichte afspraken maakt;
 gepassioneerd onderwijskundig begeleider met visie en structuur.
Kennis en vaardigheden
Je hebt een onderwijsbevoegdheid en de bereidheid om een opleiding voor
Montessorileerkracht te volgen.
Je hebt ervaring als intern begeleider of hebt aantoonbare competenties op dit
vakgebied en je bent gewend te werken vanuit transparantie en vertrouwen. Je
kunt in een kleine school het verschil maken vanuit visie en een innoverende
manier van werken. Je straalt tevens hart voor de school, de kinderen en de
ouders uit. Primair onderwijs is een bekend terrein voor je.
De nieuwe intern begeleider
 heeft een leergang intern begeleider (of vergelijkbare studie) succesvol
afgerond;
 heeft kennis van en inzicht in opbrengstgerichte processen en
gepersonaliseerd leren in een basisschool;
 gaat met plezier de samenwerking aan met de directeur en met een team
dat graag wil leren;
 heeft kennis van/affiniteit met montessorionderwijs of ruime ervaring
binnen vernieuwingsonderwijs;
 ziet het verbeteren van het montessorionderwijs als een mooie uitdaging en
loopt niet weg voor het stellen en nakomen van concrete verbeterdoelen.

Wij bieden:
 een fijne en kleinschalige school met een gevarieerde populatie leerlingen;
 een prettige samenwerking met een enthousiast en betrokken 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-intern begeleiders binnen
Monton.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Dan ontvangen wij graag jouw uitgebreide motivatie en actueel C.V. Je kunt dit
richten aan Femke Cools, directeur Montessorischool Rhenen via
sollicitaties@monton.nl
Vanwege de vakantie krijg je na 13 augustus een reactie op je sollicitatie.

