Werken bij een montessoristichting!
Monton zoekt, in verband met vervanging, met ingang van 6 mei 2019

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

Enthousiaste en deskundige collega’s, die ons komen
versterken met inzet, talent en fijne samenwerking.
Wij zijn op zoek naar één of meerdere groepsleerkracht(en) én
onderwijsassistent(en) die, in samenwerking met het team, het vernieuwend
werken verder vorm geven. We gaan voor het opbouwen en behouden van
een goed pedagogisch klimaat, een uitdagende omgeving en zien de ouders als
partners.
Wij zoeken:
Eén of meerdere collega’s met belangstelling voor modern Montessori
onderwijs. Je hebt ambitie om verder te bouwen aan een school 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.
 creatief, innoverend denker
Kennis en vaardigheden
Je hebt een onderwijsbevoegdheid en de bereidheid om een opleiding voor
Montessorileerkracht te volgen. 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.
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;
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Voor meer informatie kun je bellen met Xaviër de Wit, directeur
Montessorischool Rhenen. Tel: 0317 612 976 of 06 5159 6838
Brieven met motivatie en CV ontvangen wij graag uiterlijk 15 april 2019 via het
mailadres: directie@montessorischool-rhenen.nl
Ook zij-instromers worden gevraagd te reageren!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

