Stichting Monton zoekt voor Montessorischool de Wildzang in
Lelystad een:
Monton is een stichting
voor neutraal bijzonder
basisonderwijs.
De stichting heeft 11
scholen die zijn gelegen in
midden Nederland en
montessori onderwijs
geven.
Jaarlijks bezoeken ruim
1700 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
uitgangspunten van de
Nederlandse Montessori
vereniging. Monton
scholen werken
opbrengst- en
handelingsgericht.
Het stafbureau van
Monton is gevestigd in
Amersfoort. Samen met
andere stichtingen voor
basisonderwijs wordt
samengewerkt vanuit een
verzamelgebouw.
Adres:
Amsterdamseweg 41A
3812 RP Amersfoort
033-3030269
www.monton.nl
De Wildzang
Kamp 39-05
8225 HA LELYSTAD

Montessori Groepsleerkracht
0,4 FTE (groep 3-4) op maandag en dinsdag

Wij zoeken:
Een enthousiaste en leergierige leerkracht die bereid is te
investeren in de ontwikkeling van het hele kind. Die het kind wil
ontdekken en ruimte wil maken om te investeren in de
ontwikkeling van elk kind. Je bent iemand die graag ervaring
deelt met anderen in het team.
Persoonlijke kenmerken
Je hebt een duidelijke visie op montessori onderwijs,
Je hebt relevante werkervaring en vindt het leuk om mee
bouwen aan de verdere ontwikkeling van de school,
Je kunt goed omgaan met feedback en op jezelf reflecteren als
professional.
Wij vragen:
Een onderwijsbevoegdheid.
Een montessori aantekening, of de bereidheid deze te behalen.
Je bent sterk in klassenmanagement en bent bekend met het
opbouwen en behouden van een goed pedagogisch klimaat.
Wij bieden:
- Een enthousiast team dat graag samenwerkt
- Salaris LA conform CAO PO
- Ontwikkelkansen binnen een dynamische school
- Bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte is
verlenging dan wel een benoeming voor onbepaalde tijd
mogelijk
Informatie of sollicitatie:
Voor informatie kun je bellen met de directeur van de school,
Natasja Heuwer: 06-1268 6937.
Brieven met motivatie en CV ontvangen wij graag via het
mailadres: sollicitaties@monton.nl.

