Stichting Monton zoekt voor Montessorischool Pallas
Athene in Amersfoort per 1 augustus 2019 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 Monton:
Amsterdamseweg 41A
3812 RP Amersfoort
Amersfoort 033-3030269
www.monton.nl
Pallas Athene
Heinsiuslaan 1
3818 JE Amersfoort
www.pallasatheneschool.nl

Intern Begeleider
0,6 /08 Fte

Wij zijn :
Een school in een monumentaal pand in de groene
omgeving van het Bergkwartier. Een school die werkt
vanuit de behoefte om kinderen te inspireren en uit te
dagen. We zijn bezig om op innovatieve wijze ons
onderwijs verder vorm te geven.
Wij zoeken:
Een enthousiaste intern begeleider die het analyseren van data
en het structureren van processen makkelijk kan verbinden met
het kijken naar kinderen en hun ontwikkeling. Heel belangrijk
vinden wij dat je helder en betrokken communiceert met
ouders in relatie tot de ontwikkeling van hun kinderen. Je bent
iemand die graag ervaring deelt met anderen in het team en je
staat stevig in je schoenen. Ervaring in het begeleiden van
hoogbegaafde kinderen is zeker een pré.
Persoonlijke kenmerken

Je bent een open persoonlijkheid met een duidelijke visie
op Montessori onderwijs. Je bent flexibel en positief ingesteld.
Je houdt van samenwerken en samen investeren in onderwijs. Je
kunt goed omgaan met feedback en op jezelf reflecteren.
Wij vragen
- Je hebt een afgeronde IB opleiding of vergelijkbare opleiding
en bij voorkeur ervaring als IB-er;
- Je hebt een onderwijs bevoegdheid;
- Bekendheid of ervaring met Montessori of gepersonaliseerd
leren.
- Iemand die aantoonbare ervaring heeft met hoogbegaafde
leerlingen.
Wij bieden:
- een prettige werkomgeving in een enthousiast team;
- bij goed functioneren en wanneer er vacatureruimte in de
school ontstaat, zicht op vast dienstverband tenzij dit
uitdrukkelijk anders is aangegeven;
- salaris conform de cao PO;

-

Ontwikkelkansen binnen een dynamische school.

Informatie of sollicitatie:
Voor informatie kun je bellen met de directeur van de school,
Roelie Haarhuis: 033-4617134.

Brieven met motivatie en CV ontvangen wij graag via het
mailadres: sollicitaties@monton.nl.
Vermeld hierbij duidelijk naar welke functie op welke school u
solliciteert.
Uw reactie ontvangen we graag vóór 6 mei 2019
De gesprekken zullen plaatsvinden in week van 13 mei
2019

