Vacature
Leerkracht Montessori+
Montessori+ is een school die werkt vanuit de montessori visie. Naast de montessori lijn heeft school
een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (HB-afdeling). Op onze twee locaties
in Breda en Prinsenbeek geven wij onderwijs aan in totaal 670 leerlingen
Op onze school staan de volgende kernwaardes centraal:
● Vertrouwen
● Plezier
● Eigenheid
● Verantwoordelijkheid
● Inspireren en nieuwsgierigheid
Voor onze Montessori-afdeling in Breda zoeken we zo spoedig mogelijk een leerkracht voor 0,6 fte
voor de onderbouw of middenbouw.
Ben jij…

● een leerkracht die een kind ziet, wil begrijpen en vertrouwen uitstraalt?
● in staat om het onderwijs in de groep vorm te geven, uitgaande van leerlijnen en
referentieniveaus?

●
●
●
●

een Montessori leerkracht of enthousiast om je te verdiepen in het Montessori onderwijs?
communicatief sterk om met ouders in gesprek te gaan?
ondernemend, flexibel, creatief en sta je stevig in jouw schoenen?
een teamspeler, die constructief wil samenwerken met ouders en collega’s?

En heb jij….

● kennis van en ervaring met het Montessori-onderwijs of de wil om je hierin te verdiepen?
● deel je de Montessori visie dat kinderen tot leren komen vanuit nieuwsgierigheid en door
intrinsieke motivatie?

● sterke pedagogische en didactische vaardigheden om de leeromgeving zo te creëren dat het
de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt?

● een onderwijsbevoegdheid, bij voorkeur met gymbevoegdheid?
● een HBO+ denkniveau met aantoonbaar brede kennis van de wereld?
Dan komen we graag met je in contact!
Wat kan je op Montessori+ verwachten?
●
●
●

●

Je komt in een deskundig en divers team met een prettige werksfeer, waarin we samen
bouwen aan inspirerend Montessori onderwijs;
Je werkt met leuke, leergierige kinderen aan een stevig fundament voor hun verdere leven;
Je krijgt per direct een contract voor bepaalde tijd voor 0,6 fte met uitzicht op een vaste
aanstelling; 0,6 – 1,0 fte is bespreekbaar, het salaris is afhankelijk van ervaring (CAO-PO
salarisschaal);
De school heeft twee locaties: in Prinsenbeek en in Breda. De vacature is voor dit schooljaar
in Breda.

