Wij zoeken per 1 augustus 2021 een collega voor een
Montessori Bovenbouwgroep (6/7/8) voor 0,8 fte.
Ben jij die enthousiaste, flexibele, ervaren collega die de uitdaging met
ons aangaat om één van de 4 bovenbouw groepen les te geven?
Solliciteer dan nu!
Montessorischool Wageningen is een openbare school die onderdeel is van Stichting Partners in
Primair Onderwijs De Link (PPO de Link). Onze naam zegt het al: op onze school wordt
Montessorionderwijs gegeven. Dit betekent dat wij werken en handelen op basis van de ideeën en
uitgangspunten van Maria Montessori. Wij bieden modern toekomstgericht Montessorionderwijs dat
aansluit bij de behoefte van het individuele kind.
Het motto van ons onderwijs is dan ook: ‘Leer mij het zelf te doen’.
Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat en er heerst een fijne sfeer. Zie voor meer
informatie onze website: https://www.montessoriwageningen.nl en bekijk het filmpje dat op onze
homepage staat en door de kinderen gemaakt is. Middels dit filmpje kun je een kijkje in de school
nemen en wat van de sfeer proeven!
Wij zoeken een collega:
•
•
•
•
•
•
•
•

die wil werken vanuit onze montessorivisie;
met ervaring die structuur biedt, consequent handelt, op een constructieve positieve manier
met de kinderen omgaat en een goede (werk) sfeer in zijn/haar klas creëert;
die overzicht en overwicht over een groep heeft en rust uitstraalt;
die voor 0,8 inzetbaar is;
die een collegiale teamspeler is;
die reflecteert op zijn/haar eigen handelen en open staat voor feedback;
die in staat is om goed klassenmanagement te voeren, zodat de kinderen de juiste leerstof
aangeboden krijgen en er begeleiding is voor de individuele kinderen;
met een montessoridiploma; maar ervaring in - en veel affiniteit met montessorionderwijs
kan ook doorslaggevend zijn mits je bereid bent je montessoridiploma te halen;

Als leerkracht PO zal je worden uitbetaald conform de cao leerkracht basisonderwijs.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en cv voor maandag 6 juni naar info@montessoriwageningen.nl t.a.v.
Nelly Heiboer. De sollicitatie gesprekken hebben wij gepland op donderdagmiddag/avond 10 juni;
uiterlijk dinsdag 7 juni ontvang je hiervoor een uitnodiging wanneer jouw brief bij de geselecteerden
hoort. Een eventuele tweede gespreksronde hebben wij gepland op donderdagmiddag/avond 17
juni.

